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MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS 

ĮMOKOS DEDAMOSIOS DALIES DYDŽIAI IR MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ 

SUSIKAUPIMO NORMOS 

 

Eil. 

Nr. 

Nekilnojamojo turto 

paskirtis 

Pastoviosios įkainio 

dedamosios dalies 

dydis per mėn. 

Kintamosios įkainio dedamosios dalies dydis 

per mėn. 

Pagal nekilnojamojo 

turto paskirtį ir 

objektų skaičių             

(Eur be PVM) 

Pagal naudojamų 

komunalinių atliekų 

konteinerių skaičių, 

tūrį ir ištuštinimo 

dažnį (Eur be PVM) 

Pagal nekilnojamojo 

turto paskirtį, plotą ir 

susikaupimo normą 

(Eur be PVM) 

1 2 3 4 5 

1. 
Gyvenamosios 

paskirties objektai 

(daugiabučiai) * 

0,01 Eur per mėn. už      

vieną objektą 
9,97 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,069 Eur už 1 kv. m 

per mėn. 

2. 
Gyvenamosios 

paskirties objektai 

(privačios valdos) ** 

0,01 Eur per mėn. už      

vieną objektą 
9,97 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,069 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

3. Viešbučių paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už      

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

4. Administracinės 

paskirties objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

5. Prekybos paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

6. Paslaugų paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

7. Maitinimo paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

8. Transporto paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 
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9. Garažų paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,02 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,0243 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

10. Gamybos, pramonės 

paskirties objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

11. Sandėliavimo 

paskirties objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

12. Mokslo paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

13. Gydymo paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

14. Poilsio paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

15. Sporto paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

16. Religinės paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

17. Specialiosios 

paskirties objektai 

0,01Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

18. Sodų paskirties 

objektai 

0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
9,97 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,0690 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

19. Kiti objektai 
0,01 Eur per mėn. už       

vieną objektą 
14,57 Eur už kub. m 

0,083 kub. m per 

metus 1 kv. m 

0,1008 Eur už  

1 kv. m per mėn. 

 

* Gyvenamosios paskirties objektams (daugiabučiai namai) skaičiuojant kintamosios įmokos 

dydį pagal plotą, maksimali riba yra 100 kv. m vienam butui. 

** Gyvenamosios paskirties objektams (privačios valdos) skaičiuojant kintamosios įmokos 

dydį pagal plotą, maksimali riba yra 150 kv. m vienai privačiai valdai. 

 
____________________________________ 


