
NUO 2018 M. GEGUŽĖS 1 D. KEIČIASI 

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

RINKLIAVA susideda 

iš PASTOVIOSIOS IR 

KINTAMOSIOS dedamųjų

Rinkliavos administravimą 

vykdys nauja Savivaldybės 

įmonė „VILNIAUS ATLIEKŲ 

SISTEMOS ADMINISTRATORIUS“ 

Įvedama VIETINĖ 

DVINARĖ RINKLIAVA

Už paslaugas bus mokama 

nebe atliekų vežėjams, o 

VILNIAUS MIESTO 

SAVIVALDYBEI

Š. M. GEGUŽĖS-BIRŽELIO 

MĖNESIAIS   Jus pasieks

PIRMIEJI MOKĖJIMO 

PRANEŠIMAI

RINKLIAVA PRIVALOMA 

VISIEMS savivaldybės 

mišrių komunalinių atliekų 

turėtojams



Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis į SĮ „Vilniaus 

atliekų sistemos administratorius“ Klientų aptarnavimo skyrių 

tel. , el. paštu  arba ieškoti daugiau 8 650 04949 rinkliava@sivasa.lt

informacijos interneto svetainėje www.atliekuadministratorius.lt.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. lauksime Jūsų Klientų aptarnavimo skyriuje Smolensko g. 5, Vilnius

KĄ SVARBU ŽINOTI?

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įvedama vietinė 

rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą 

iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, kuri 

pakeis iki šiol taikytą tarifinę sistemą, kai 

mokestis už mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymą buvo mokamas atliekų vežėjui.

Vietinė rinkliava susidės iš pastovios ir 

kintamosios dalies:

џ Pastovioji rinkliavos dalis visų 

nekilnojamojo turto objektų 

kategorijoms yra vienoda (0,1802 

Eur/ kv. m).

џ Kintamoji rinkliavos dalis (Eur/ kv. m) 

priklauso nuo mišrių komunalinių 

atliekų susikaupimo normos ir 

visoms 14 nekilnojamojo turto 

kategorijų yra skirtinga.

Rinkliava bus renkama į Vilniaus miesto 

savivaldybės biudžetą. Rinkliavos skaičiuoklę 

ir išsamesnę informaciją apie rinkliavą rasite 

www.atliekuadministratorius.lt.

Rinkliavą bus galima sumokėti iš karto 

už visą mokestinį laikotarpį už  arba 

ketvirtį. 

Mokėjimo pranešimus gausite ne iš pastato 

administratoriaus, bendrijos ar atliekų vežėjo, 

o tiesiogiai iš rinkliavos administratoriaus – 

Savivaldybės įmonės „Vilniaus atliekų 

sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).

Nuo gegužės 1 d. mišrių komunalinių atliekų 

surinkimo-vežimo  paslaugas teiks trys vežėjai:

UAB „Ecoservice“, UAB „Ekonovus“ ir UAB „VSA 

Vilnius“, pagal suskirstytas penkias atliekų 

surinkimo-vežimo (aptarnavimo) zonas. 

Nuo gegužės 1 d. visų atliekų turėtojų 

turimos sutartys dėl komunalinių mišrių 

atliekų surinkimo ir tvarkymo su atliekų 

vežėjais neteks teisinės galios.
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Įsigaliojus vietinei rinkliavai, jokių naujų 

sutarčių dėl mišrių komunalinių atliekų 

surinkimo ir vežimo nei su sudaryti nereikės 

atliekų vežėjais, nei su SĮ „Vilniaus atliekų 

sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).

Įgyvendinant rinkliavos tvarką bus 

fiksuojamas mišrių komunalinių atliekų 

svoris, pakėlimų skaičius pagal konkretų 

konteinerį. Tam tikslui yra visi ženklinami 

mišrių komunalinių atliekų konteineriai. 

Konteinerių ženklinimą vykdo naujasis 

atliekų vežėjas pagal aptarnavimo zoną. 

Prašome sudaryti sąlygas konteinerių 

ženklinimui nebūtinai tik vežimo dieną!
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