
 
 

 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 
 

SPRENDIMAS 
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO  

NR. T1-44 „DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ 
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 
 

2008 m. birželio 4 d. Nr. T1-127 
Neringa 

 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 

2000, Nr. 91-2832, 2002, Nr. 127-5749, 2003, Nr. 17-704, 2004, Nr. 4-33) 11 straipsnio 2 dalimi, 
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2002, Nr. 45-1710; 2005, Nr. 
149-5416; 2007, Nr. 101-4107) 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 ir 13 straipsniais ir 
atsižvelgdama į Neringos savivaldybės tarybos Kuršių nerijos nacionalinio parko ir miesto ūkio 
komiteto posėdžio 2008 m. gegužės 29 d. protokolą Nr. T2-5, Kontrolės komiteto posėdžio 2008 m. 
birželio 2 d. protokolą Nr. T6-7, Neringos savivaldybės administracijos pasitarimo atliekų 
klausimais 2008 m. gegužės 9 d. protokolą Nr. V9-13, Neringos savivaldybės taryba 
n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T1-44 
“Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 
nuostatų patvirtinimo” patvirtintus Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus (toliau nuostatus): 

1.1. išdėstyti nuostatų 25 punktą taip: 
„25. Nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams nustatomi Vietinės rinkliavos 

dydžiai pagal turimą nekilnojamo turto plotą (2 Priedas). Jei nekilnojamojo turto paskirtis VĮ 
„Registrų centras“ duomenų bazėje neatitinka realios paskirties, Vietinės rinkliavos mokėtojui pagal 
KRATC perengtą ir su Neringos savivaldybės administracija suderintą tvarką, įvertinus realią 
nekilnojamo turto naudojimo paskirtį, gali būti taikomas kitas, 2 Priede numatytas rinkliavos 
dydis.”; 

1.2. išdėstyti nuostatų 26 punktą taip: 
„26. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose viešosiose vietose prekybai ir 

paslaugoms teikti nustatomas Vietinės rinkliavos dydis – 15 Lt už 10 m² per mėnesį, mokant tik už 
leidimo galiojimo laiką, apvalinant iki mėnesių.”; 

1.3. išdėstyti nuostatų 33 punktą taip: 
„33. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys: 

• gyvenamosios arba negyvenamosios patalpos savininko (26 punkte numatyto leidimo 
gavėjo) vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas; 

• nekilnojamo turto adresas; 
• įmokos gavėjas (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos 

kodas); 
• laikotarpis, už kurį mokama Vietinė rinkliava; 
• sumokama suma.”; 

1.4. išdėstyti Nuostatų 34 punktą taip: 
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„34. Vietinė rinkliava turi būti sumokama į pranešime nurodytą sąskaitą per 30 dienų nuo 
mokėjimo pranešimo datos. Vietinę rinkliavą galima sumokėti už visus metus iš karto arba kas 
ketvirtį lygiomis dalimis (už pirmą ketvirtį – iki vasario 15 d., už kitus ketvirčius – iki einamojo 
ketvirčio pirmojo mėnesio 15 d.) bankuose ar pasinaudojant elektroninės bankininkystės 
paslaugomis, pašto skyriuose bei grynais pinigais KRATC Neringos skyriaus kasoje, adresu Taikos 
g. 45, LT-93121, Neringa.”; 

1.5. išdėstyti Nuostatų 35 punktą taip: 
„35. Mokant Vietinę rinkliavą turi būti užpildomas mokėjimo dokumentas, kuriame 

privalomai nurodomi šie duomenys: 
• gyvenamosios arba negyvenamosios patalpos savininko (26 punkte numatyto leidimo gavėjo) 

vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas; 
• nekilnojamo turto adresas; 
• įmokos gavėjas (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, įmokos 

kodas); 
• laikotarpis, už kurį mokama vietinė rinkliava. 
• sumokama suma.”; 

1.6. išdėstyti nuostatų 2 Priedą nauja redakcija (pridedama). 
2. Papildyti nuostatus 50¹ punktu: 
“50¹. Prašydami patikslinti ar pakeisti duomenis, asmenys užpildo KRATC nustatytos 

formos prašymą. Prie prašymo pridedami visi prašyme nurodomos informacijos tikrumą 
patvirtinančių dokumentų kopijos. Pareiškėjas, užpildęs prašymą, atsako už pateiktų duomenų 
tikrumą.”. 

3. Skelbti šį sprendimą vietos spaudoje. 
 
 
 
 

Neringos savivaldybės meras Vigantas Giedraitis 
 



 
Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 
nuostatų 
2 Priedas 
 

(Neringos savivaldybės tarybos  
2008 m. birželio 4 d.  
sprendimo Nr. T1-127 
redakcija) 

 
 

Nekilnojamo turto savininkų ir naudotojų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą dydžiai 

 

Eil. 
Nr. 

Nekilnojamojo turto  
paskirtis 

Paskirties apibūdinimas 

Metinis 
rinkliavos 

dydis, 
Lt/ 100m2 

1 Gyvenamosios 
paskirties pastatai 

pastatas, kurio visas naudingasis plotas, 

didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto 

yra gyvenamosios patalpos (individualūs 

namai, butai). 

324 

2 
Administracinės ir 

specialiosios paskirties 
pastatai 

pastatai, skirti administraciniams tikslams 

(bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės 

įstaigos, kiti įstaigų ir organizacijų 

administraciniai pastatai), taip pat 

pastatai, skirti specialiesiems tikslams (karinių 

vienetų pastatai, policijos, priešgaisrinių ir 

gelbėjimo tarnybų pastatai, pasienio kontrolės 

punktai ir kt.). 

156 

3 
Prekybos 
paskirties 
pastatai 

<100 m2 
bendrojo 

ploto pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei 

prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai, 

prekybos paviljonai, dengtas turgus ir kt. 

504 

>100 m2 
bendrojo 

ploto 
600 

4. 
Paslaugų, gamybos ir 
pramonės paskirties 

pastatai 

pastatai, skirti paslaugoms teikti (pirtys, 

grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, 

autoservisai, plovyklos, laidojimo namai ir kt.) 

taip pat 

pastatai, skirti gamybai (dirbtuvės, 

produkcijos perdirbimo įmonės, energetikos 

pastatai, gamybinės laboratorijos ir kt.) 

264 

5. 
Maitinimo 
paskirties 
pastatai 

<100 m2 
bendrojo 

ploto 
pastatai, skirti žmonių maitinimui (valgyklos, 

restoranai, kavinės, barai ir kt.). 

1200 

100-300 
m2 

bendrojo 
ploto 

960 

300-600 840 



 2

m2 
bendrojo 

ploto 
>600 

bendrojo 
ploto 

720 

6. 

Viešbučių 
ir poilsio 
paskirties 
pastatai 

<1000 m2 
bendrojo 

ploto pastatai, skirti trumpalaikiam apgyvendinimui 

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

pat pastatai, skirti žmonių visaverčiam 

fiziniam ir dvasiniam poilsiui (turizmo centrai, 

poilsio namai, kempingų pastatai, kaimo 

turizmo pastatai ir kt.). 

324 

1000-1999 
m2 

bendrojo 
ploto 

252 

>2000 m2 
bendrojo 

ploto 
200 

7. Gydymo paskirties 
pastatai 

pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose 

teikiama medicininė pagalba žmonėms ir 

gyvūnams (ligoninės, klinikos, poliklinikos ir 

kt.). 

144 

8. 
Mokslo, kultūros ir 

sporto paskirties 
pastatai 

pastatai, skirti švietimo ir mokslo reikmėms 

(meteorologijos stotys, bendrojo lavinimo 

mokyklos, vaikų darželiai ir kt.), taip pat 

pastatai, skirti kultūros reikmėms ir 

viešiesiems pramoginiams renginiams (kino 

teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, 

muziejai, parodų rūmai ir kt.), taip pat 

pastatai, skirti sportuoti (sporto salės, teniso 

kortai, baseinų, jachtklubų, maudyklų, 

stadionų pastatai ir kt.). 

144 

9. 
Sandėliavimo, 

pagalbinio ūkio ir kitos 
paskirties pastatai 

pastatai, skirti ką nors sandėliuoti (bendro 

naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti 

pastatai skirti produkcijai laikyti ir kt.), 

gamybinės paskirties garažai, 

taip pat pastatai, skirti žemės ūkio produkcijai 

auginti, gaminti ir laikyti (šiltnamiai ir kt.) 

60 

10 
Garažų 

paskirties 
pastatai 

<30 m2 
bendrojo 

ploto 
garažai, garažų boksai 

84 

>30 m2 
bendrojo 

ploto 
180 

 
__________________________ 


	127 
	127 2PRIEDAS

