
 
 
 

 
NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 
 

SPRENDIMAS 
DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ 

ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 
 

2008 m. vasario 27 d. Nr. T1-44 
Neringa 

 
 

Romualda Žičkienė 
Giedrė Budreikaitė 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-
1049, 2000, Nr. 91-2832, 2001, Nr. 85-2969; 2001, Nr. 110-3984; 2002, Nr. 43-1604;  2002, Nr. 
103-4605; 2002, Nr. 112-4976; 2003, Nr. 17-704; 2003, Nr. 28-1124; 2003, Nr. 73-3357; 2003, 
Nr. 104-4636; 2004, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941; 2006, Nr. 82-3251) 17 straipsnio 21 
punktu, 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 Biudžeto ir finansų komiteto posėdžio 2008 m. 
vasario 19 d. protokolą Nr. T3-5, Kuršių nerijos nacionalinio parko ir miesto ūkio komiteto 
posėdžio 2008 m. vasario 6 d. protokolą Nr.T2-2, Turizmo ir verslo komiteto posėdžio 2008 m. 
vasario 21 d. protokolą Nr.T9-3, Ugdymo ir sporto komiteto posėdžio 2008 m. vasario 21 d. 
protokolą Nr.T11-3, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą nuostatus (pridedama). 

2. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja nuo 2008 m. gegužės 1 d. 
3. Skelbti šį sprendimą vietos spaudoje. 
4. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
 

 

 

Neringos savivaldybės meras Vigantas Giedraitis 



PATVIRTINTA 
Neringos savivaldybės tarybos 
2008 m. vasario 27 d.  
sprendimu Nr. T1-44 

 
 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ 
ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATAI 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, 
Nr. 91-2832), Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 52-1484), Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016), Biudžeto 
sandaros įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin. 2003, Nr. 117-5321), Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2004, Nr. 68-2381) ir Neringos savivaldybės atliekų 
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Neringos savivaldybės tarybos. 
 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 
 

2. Atliekų turėtojas –atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų. 
3. Atliekų tvarkymas – atliekų surinkimo, vežimo, naudojimo ir šalinimo veikla, taip 

pat atliekų tvarkymo veiklos priežiūra bei atliekų šalinimo vietų priežiūra po jų uždarymo. 
4. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios 

savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. 
5. Leidimas – taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, rengiamas ir 

išduodamas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.  
6. Renginio organizatorius – fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už masinio renginio 

organizavimą Neringos savivaldybėje. 
7. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – 

Vietinė rinkliava) – tai Neringos savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų 
surinkimą iš šių atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti 
savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti 
šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka. Komunalinių atliekų surinkimui nepriskiriamas 
sanitarinis, rankinis ir mechaninis teritorijų valymas. 

8. Vietinės rinkliavos mokėtojai – komunalinių atliekų turėtojai, privalantys mokėti 
vietinę rinkliavą, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, turinčius 
Leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti savivaldybės 
organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.  

9. Vietinės rinkliavos surinkėjas – UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras“. 

 
III. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS 

 
10. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma visiems Neringos  

komunalinių atliekų turėtojams, išskyrus juridinius asmenis ir juridinių asmenų padalinius, 
turinčius Leidimus, kuriuose nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti 
savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje.  

11. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą organizuoja ir tvarko UAB „Klaipėdos 
regiono atliekų tvarkymo centras“, toliau vadinamas KRATC. 

12. KRATC privalo sukurti ir administruoti Neringos savivaldybės (toliau – 
Savivaldybė) Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę. 
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13. Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimo tikslais KRATC nustatyta tvarka 
naudojasi VĮ “Registrų centras” Klaipėdos filialo duomenų bazėmis, Neringos savivaldybės 
administracijos ir atliekų turėtojų pateikiamais duomenimis.  

14. Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje registruojami nekilnojamojo 
turto savininkai, jų nuosavybės teise valdomas nekilnojamo turto plotas, veiklos pobūdis taip 
pat asmenys, gavę leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos 
nustatytose viešosiose vietose bei renginių organizatoriai, organizuojantys masinius renginius 
Neringos savivaldybėje. Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazę administruoja 
KRATC. 

15. Neringos savivaldybės administracijos verslo ir strateginės plėtros skyrius pateikia 
KRATC duomenis apie asmenis, gavusius leidimus prekiauti ar teikti paslaugas Neringos 
savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, per 5 kalendorines dienas nuo leidimo 
išdavimo dienos. 

16. Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyrius pateikia KRATC duomenis 
apie renginių organizatorius, gavusius leidimus organizuoti masinius renginius 27 punkte 
numatytose vietose, per 3 kalendorines dienas nuo leidimo išdavimo dienos. 

17. Vietinės rinkliavos registrui būtini duomenys renkami, tvarkomi, saugojami ir 
naudojami laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 
reikalavimų. 

 
IV. VIETINĖS RINKLIAVOS SKAIČIAVIMO TVARKA IR  

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI 
 

18. KRATC atsako už Vietinės rinkliavos dydžio apskaičiavimą. Visa informacija, 
susijusi su vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimu ir taikymu, yra viešai prieinama. 

19. KRATC pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą 
Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą 
skaičiavimo metodiką apskaičiuoja Vietinės rinkliavos dydžius ir pateikia juos Savivaldybės 
administracijai. 

20. Savivaldybės administracija nustatyta tvarka teikia Vietinės rinkliavos dydžių 
nustatymo projektą tvirtinti Savivaldybės tarybai. 

21. KRATC Vietinės rinkliavos apskaičiavimo tikslais naudojasi Vietinės rinkliavos 
mokėtojų registro duomenų baze, Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių 
atliekų surinkimą ir tvarkymą skaičiavimo metodika, Neringos savivaldybės komunalinių 
atliekų tvarkymo planu, Neringos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėmis ir kita 
informacija, reikalinga Vietinei rinkliavai apskaičiuoti. 

22. Vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas toks, kad gautos įplaukos kompensuotų 
visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas. 

23. Vietinė rinkliava atliekų turėtojui už komunalinių atliekų tvarkymą nustatoma ir 
patvirtinama litais metams. 

24. Visiems komunalinių atliekų turėtojams Savivaldybės teritorijoje, kuriems teikiamos 
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos, nustatomi Vietinės rinkliavos dydžiai, kai vienos 
tonos surinkimo ir sutvarkymo kaštai yra 262,37 Lt, o atliekų susidarymo kiekis pagal veiklos 
rūšį (Priedas 1). 

25. Nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams nustatomi Vietinės rinkliavos 
dydžiai pagal turimą nekilnojamo turto plotą (Priedas 2). Jei nekilnojamojo turto paskirtis VĮ 
„Registrų centras“  duomenų bazėje neatitinka realios paskirties, Vietinės rinkliavos mokėtojui 
gali būti pakeistas Priede 2 numatytas rinkliavos dydis.  

26. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose viešosiose vietose prekybai 
ir paslaugoms teikti nustatomas Vietinės rinkliavos dydis – 1,5 Lt už vieną kvadratinį metrą 
per mėnesį, mokant tik už leidimo galiojimo laiką, apvalinant iki mėnesių.  

27. Renginių organizatoriams, organizuojantiems masinius renginius Nidos uosto, 
aerodromo teritorijose, taip pat Juodkrantės centrinėje dalyje ties Raganų kalnu, nustatomas 
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Vietinės rinkliavos dydis 400 Lt už dieną. Leidimas renginiui išduodamas pateikus, 
dokumentą, įrodantį, kad buvo sumokėta Vietinė rinkliava. 

28. Savivaldybės taryba gali tikslinti Vietinės rinkliavos dydžius, atsižvelgdama į 
atliekų tvarkymo sąnaudų pasikeitimus (atliekų tvarkymo sistemos pakeitimus, viešųjų 
konkursų atliekų surinkimo paslaugoms teikti ir viešųjų konkursų atliekų tvarkymo objektams 
eksploatuoti rezultatus ir kt.). Vietinės rinkliavos dydis peržiūrimas mažiausiai vieną kartą 
metuose iki liepos 1 d. 
 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA 
 

29. Vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja ir tvarko KRATC. 
30. Pagal Vietinės rinkliavos registro duomenis, KRATC parengia nustatytos formos 

mokėjimo pranešimą kiekvienam Vietinės rinkliavos mokėtojui, išskyrus 27 punkte numatytus 
atvejus. 

31. Kiekvienais metais iki sausio 15 d. KRATC privalo paštu išsiųsti kiekvienam 
Vietinės rinkliavos mokėtojui nustatytos formos mokėjimo pranešimą apie mokėjimo 
laikotarpiu jam taikomą Vietinės rinkliavos dydį. 26 punkte numatytiems Vietinės rinkliavos 
mokėtojams nustatytos formos mokėjimo pranešimas išsiunčiamas per 15 kalendorinių dienų 
nuo leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose 
vietose išdavimo dienos. 

32. Pasikeitus Atliekų turėtojo duomenims, Vietinės rinkliavos dydis 
perskaičiuojamas ir patikslintas apskaičiavimas išsiunčiamas per dešimt dienų nuo duomenų 
gavimo. 

33. Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys: 
• gyvenamosios arba negyvenamosios patalpos  savininko (26 punkte numatyto leidimo 

gavėjo) vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas; 
• fizinio arba juridinio asmens adresas; 
• įmokos gavėjas (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, 

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

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 arba pašto skyriuose. 

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; 
• fizinio arba juridinio asmens adresas; 
• įmokos gavėjas (pavadinimas, įmonės kodas, banko pavadinimas, sąskaitos numeris, 

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

36. Praėjus dešimčiai dienų po 34 punkte nustatytų mokėjimų terminų, vietinių 
rinkliavų nesumokėjusiems turėtojams KRATC išsiunčia raginimus registruotu laišku 
sumokėti Vietines rinkliavas arba atitinkamas jų dalis. 

37. Gavęs registruotu laišku raginimą arba pakartotinį raginimą sumokėti Vietinę 
rinkliavą arba jos dalį, Atliekų turėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 10 dienų 
nuo raginimo datos. 
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VI. VIETINĖS RINKLIAVOS IŠIEŠKOJIMAS 

 
38. Praėjus 37 punkte nustatytam terminui, nesumokėta Vietinė rinkliava išieškoma 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant neteisminį ir teisminį skolų 
išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių ir antstolių paslaugomis. 

 
VII. VIETINĖS RINKLIAVOS PERMOKĖJIMAS 

 
39. Rinkliavos mokėtojui sumokėjus didesnio dydžio nei mokėjimo pranešime 

nurodyta Vietinė rinkliava ar neteisingai apskaičiuotą arba neteisėtai išieškotą Vietinę 
rinkliavą, taip pat Nuostatų nustatyta tvarka nustačius mažesnę Vietinę rinkliavą, permokėta 
suma užskaitoma kaip įmoka už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba jam grąžinama per 30 
dienų nuo prašymo datos iš Neringos savivaldybės administracijos Vietinės rinkliavos 
specialios sąskaitos. 

 
VIII. VIETINĖS RINKLIAVOS APSKAITA 

 
40. Neringos savivaldybės biudžetinės sąskaitos administratorius ir KRATC privalo 

organizuoti ir tvarkyti Vietinės rinkliavos apskaitą.  
41. KRATC įsipareigoja atidaryti specialią sąskaitą, kurioje bus kaupiamos Vietinės 

rinkliavos lėšos. Lėšos gautos į sąskaitą pervedamos kiekvieną darbo dieną į Valstybinės 
Mokesčių inspekcijos Klaipėdos apskrities VMI Neringos skyriaus AB banko „Hansabankas“ 
sąskaitą  LT 82 7300 0100 3674 6157. 

42. Sumokėta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą apskaitoma 
savivaldybės biudžeto straipsnyje „Neapmokestinamos pajamos. Vietinės rinkliavos.” 

43. KRATC kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Neringos savivaldybės 
administracijai atliekų tvarkymo aktą, kuriame yra nurodomas per mėnesį sutvarkytas 
Neringos savivaldybės teritorijoje surinktų komunalinių atliekų kiekis pagal rūšis. 

44. KRATC ne rečiau kaip kartą per ketvirtį pateikia informaciją apie Vietinės 
rinkliavos rinkimą Neringos savivaldybės administracijai. 

 
 

IX. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ 
 

45. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja KRATC, vietos mokesčio 
administratorius, Savivaldybės kontrolierius bei Valstybės kontrolė. 

46. Savivaldybės administracija yra atsakinga už administracinę Vietinės rinkliavos 
priežiūrą kaip tai numatyta koncesijos sutartyje tarp Neringos savivaldybės ir KRATC. 

47. KRATC yra atsakingas už Vietinės rinkliavos dydžių nustatymo projekto 
parengimą, Vietinės rinkliavos surinkimo organizavimą ir apskaitą Vietinės rinkliavos 
mokėtojų duomenų bazėje, vietinės rinkliavos išieškojimą. 

48. Už Vietinės rinkliavos mokėjimą laiku atsakingi visi komunalinių atliekų turėtojai 
– Savivaldybės teritorijoje esantys fiziniai ar juridiniai asmenys, jų filialai, atstovybės bei bet 
kokio tipo atskirai esantys struktūriniai ar ūkiniai padaliniai, kuriems teikiama šių atliekų 
tvarkymo paslauga. 
 

X. VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
49. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę susipažinti su duomenimis apie juos, 

įregistruotais Vietinės rinkliavos mokėtojų registro duomenų bazėje, bei su visa informacija, 
susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais, jų apskaičiavimu ir atliekų tvarkymo sąnaudomis. 
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50. Vietinės rinkliavos mokėtojai turi teisę reikalauti iš KRATC pakeisti ar patikslinti 
apie juos įregistruotus duomenis, jei duomenys keitėsi, yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs. 

51. Vietinės rinkliavos mokėtojai privalo sumokėti Savivaldybės tarybos patvirtintą 
Vietinę rinkliavą pagal gautus mokėjimo pranešimus iki 34 punkte nurodytos datos. 

52. Vietinės rinkliavos mokėtojai KRATC prašymu privalo teikti visus duomenis, 
būtinus Vietinės rinkliavos skaičiavimui ir tikslinimui. 

53. Asmenys, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinės rinkliavos 
apskaičiavimui, ir asmenys, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus 
bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos 
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 
 

XI. VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATŲ TAIKYMAS 
 

54. Vietinės rinkliavos lengvatas įstatymų nustatyta tvarka nustato Neringos 
savivaldybės taryba. 
 

XII. VIETINĖS RINKLIAVOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 
55. Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos apmokėti išimtinai komunalinių atliekų 

surinkimo ir tvarkymo sistemos sąnaudoms, Vietinės rinkliavos administravimo, ekologinio 
švietimo išlaidoms padengti.  
 
 

_________________________________ 
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Neringos savivaldybės vietinės 
rinkliavos už komunalinių atliekų 
surinkimą ir tvarkymą nuostatų 
priedas 1 

 
Komunalinių atliekų susikaupimo kiekis pagal atliekų turėtojų veiklos rūšis 

 
 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo Neringos savivaldybės patvirtintose viešosiose vietose 
komunalinių atliekų susikaupimo kiekis 5,7 kg/m2 per mėnesį. 

2. Masinių renginių organizavimo Neringos savivaldybės nustatytose vietose komunalinių 
atliekų susikaupimo kiekis 1,53 t/dienai. 

3. Atliekų susikaupimo kiekis 1 m2 pagal tikslinę nekilnojamo turto veiklos paskirtį 
(lentelė). 

 
Lentelė 

Eil. 
Nr. 

Tikslinė nekilnojamo turto veiklos paskirtis 
Metinis komunalinių atliekų 
susikaupimo kiekis (kg/m2) 

1 Gyvenamosios paskirties pastatai 12,4 

2 Administracinės ir specialiosios paskirties pastatai 6,00 

3 
Prekybos paskirties 

pastatai 

<100 m2 bendrojo ploto 19,2 

>100 m2 bendrojo ploto 23,0 

4. Paslaugų, gamybos ir pramonės paskirties pastatai 10,0 

5. 
Maitinimo paskirties 

pastatai 

<100 m2 bendrojo ploto 45,8 

100-300 m2 bendrojo ploto 36,6 

300-600 m2 bendrojo ploto 32,1 

>600 bendrojo ploto 27,5 

6. Viešbučių ir poilsio 
paskirties pastatai 

<1000 m2 bendrojo ploto 12,4 

1000-1999 m2 bendrojo 
ploto 

9,6 

>2000 m2 bendrojo ploto 7,6 

7. Gydymo paskirties pastatai 5,5 

8. Mokslo, kultūros ir sporto paskirties pastatai 5,5 

9. 
Sandėliavimo, pagalbinio ūkio  

ir kitos paskirties pastatai 
2,3 

10 Garažų paskirties 
pastatai 

<30 m2 bendrojo ploto 3,2 

>30 m2 bendrojo ploto 6,9 

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

 
 

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/ m2 

1 Gyvenamosios 
paskirties pastatai 

pastatas, kurio visas naudingasis plotas, 

didžioji jo dalis ar bent pusė naudingojo ploto 

yra gyvenamosios patalpos (individualūs 

namai, butai). 

3,24 

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.). 

1,56 

3 
Prekybos 
paskirties 
pastatai 

<100 m2 
bendrojo 

ploto pastatai, skirti didmeninei ir mažmeninei 

prekybai (parduotuvės, vaistinės, knygynai, 

prekybos paviljonai, dengtas turgus ir kt. 

5,04 

>100 m2 
bendrojo 

ploto 
6,00 

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.) 

2,64 

5. 
Maitinimo 
paskirties 
pastatai 

<100 m2 
bendrojo 

ploto 

pastatai, skirti žmonių maitinimui (valgyklos, 

restoranai, kavinės, barai ir kt.). 

12,00 

100-300 
m2 

bendrojo 
ploto 

9,60 

300-600 
m2 

bendrojo 
ploto 

8,40 

>600 
bendrojo 

ploto 
7,20 
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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.). 

3,24 

1000-1999 
m2 

bendrojo 
ploto 

2,52 

>2000 m2 
bendrojo 

ploto 
2,00 

7. 
Gydymo paskirties 

pastatai 

pastatai, skirti gydymo reikmėms, kuriuose 

teikiama medicininė pagalba žmonėms ir 

gyvūnams (ligoninės, klinikos, poliklinikos ir 

kt.). 

1,44 

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.). 

1,44 

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.) 

0,60 

10 
Garažų 

paskirties 
pastatai 

<30 m2 
bendrojo 

ploto 
garažai, garažų boksai 

0,84 

>30 m2 
bendrojo 

ploto 
1,8 

 
________________________________________ 
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