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Eil. 
Nr. Rinkliavos dalis Kiekis Metai Mėnesių skaičius Rinkliavos 

dydis (Eur) Suma (Eur)

1 Objekto adresas Gyvenamoji – daugiabučiai pastatai
Pastovioji xx,xx kv. m. 2023 xx x,xxxx xx,xx
Kintamoji xx,xx kv. m. 2023 xx x,xxxx xx,xx
Lengvata dėl nekilnojamo turto nenaudojimo1 xx,xx kv. m. 2023 xx x,xxxx xx,xx
Neleistinai paliktų atliekų prie konteinerio tvarkymas1 xx,xx
Perskaičiavimas dėl duomenų pasikeitimų1 2022 xx xx,xx
Rinkliavos grąžinimas už nesuteiktas paslaugas1 2022 xx xx,xx

2 Objekto adresas Gyvenamoji – individualūs namai
Perskaičiavimas pagal atiduotų atliekų svorį 2022 xx xx,xx

Skola už praėjusį (-ius) laikotarpį (-ius) xx,xx
Permoka už praėjusį (-ius) laikotarpį (-ius) xx,xx

Gautos įmokos xx,xx
Lengvata užsisakiusiems elektroninįmokėjimo pranešimą 0,00

IŠ VISO MOKĖTI: xx,xx
¹- Savitarnos svetainėje vasa.lt pateikta nurodytos sumos detalizacija.

Pasinaudokite individualia atliekų paėmimo paslauga nemokamai 1 kartą per metus – užsisakykite vasa.lt svetainėje. 
Naujiena! Užsisakykite elektroninį mokėjimo pranešimą vasa.lt svetainėje ir gaukite lengvatą rinkliavai.

.

Rinkliavą galima mokėti:
Už visus metus xx,xx Eur iki 2023-03-31

Kas ketvirtį:
xx,xx Eur iki 2023-03-31
xx,xx Eur iki 2023-06-30
xx,xx Eur iki 2023-09-30
xx,xx Eur iki 2023-12-31

Duomenys sąskaitai apmokėti:
Gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybes administracija 
Sąskaitos Nr. LT34 4010 0510 0422 7917
Gavėjo kodas – 188710061

Rinkliavos mokėtojo kodas – xxxxxxx
Iš viso mokėti – xx,xx Eur

Kaip atsiskaityti?
� VASA savitarnos svetainėje – vasa.lt
� Internetu – pavedimu interneto banke arba elektroninio mokejimo platformose (https://vienasaskaita.lt, www.perlasgo.lt ir kt.) (būtina

nurodyti mokėtojo kodą).
� Elektronine sąskaita – automatinė e. sąskaitų apmokėjimo paslauga (būtina nurodyti mokėtojo kodą).
� Fizinėse mokėjimo vietose – „Maxima“ kasose, Lietuvos pašto ir „PayPost“ skyriuose, „Perlas“ terminaluose, spaudos kioskuose.

Reikia pagalbos? Susisiekite:

info@vasa.lt - greičiausias būdas susisiekti
Tel. 19118
Tel. +370 650 04949
www.vasa.lt

VASA Klientų aptarnavimo skyriai:

� Konstitucijos pr. 3 (Vilniaus miesto savivaldybe)
� Spaudos g. 6-1 (Vilniaus šilumos tinklai)
� Laisvės pr. 10 („Business Garden Vilnius“)

Mokėjimo paskirtyje būtina 
nurodyti mokėtojo kodą.

Mokėjimo pranešime nurodyta rinkliava sumokama už pasirinktus mokėjimo 
pranešime nurodytus laikotarpius (už ketvirtį arba visą mokestinį laikotarpį).

Kai mokama už visą mokestinį laikotarpį, mokėjimas turi būti atliktas iki 2023-03-31.

Kai mokama kas ketvirtį, kiekviena rinkliavos dalis turi būti sumokama iki einamojo 
ketvirčio paskutinės dienos:
Už I ketvirtį iki 2023-03-31
Už II ketvirtį iki 2023-06-30
Už III ketvirtį iki 2023-09-30
Už IV ketvirtį iki 2023-12-31

Mokėdami rinkliavą pavedimu 
mokėjimo paskirtyje būtinai 
nurodykite mokėtojo kodą.

Jums priklausančio NT objekto paskirtis (pvz.: 
gyvenamoji – daugiabučiai pastatai, gyvenamoji 
– individualūs namai, administracinė, transporto, 
gamybos ir kt.).

Kiekvienam NT objektui yra taikomi 
skirtingi rinkliavos pastoviosios ir 
kintamosios dalies dydžiai (tarifai), 
priklausomai nuo NT objekto paskirties.
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Jūsų skola susidariusi už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Jūsų permoka susidariusi už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Jūsų įmokos, gautos per aktualų mokestinį 
laikotarpį iki naujo mokėjimo pranešimo formavimo dienos.

Užsisakiusiems elektroninį mokėjimo pranešimą pritaikyta lengvata. Tiek, kiek mes 
būtume skyrę pašto išlaidoms, jūs sutaupėte rinkliavai.

Jūs vis dar gaunate popierinę sąskaitą!?
Užsisakykite elektroninį mokėjimo pranešimą ir gaukite LENGVATĄ 2024 m. 
rinkliavai! 

Nuskenuokite QR kodą ant popierinio laiško voko arba užsisakykite vasa.lt.

Rinkliavos kintamoji dalis yra 
apskaičiuojama pagal objekto bendrą plotą 
(kv. m) ir/ar galintį susidaryti atliekų svorį 
(kg). Rinkliavos apskaičiavimas priklauso 
nuo NT objekto paskirties.

1 Jums priklausančio nekilnojamojo turto (NT) objekto adresas.

Rinkliava už mišrias komunalines atliekas apskaičiuojama pagal dvinarę sistemą:
- PASTOVIOJI dalis padengia mišrių atliekų infrastruktūros išlaikymo kaštus.
- KINTAMOJI – mišrių atliekų surinkimo, transportavimo ir tvarkymo sąnaudas.

Į rinkliavą nėra įskaičiuojamos sąnaudos už išrūšiuotų pakuočių ir antrinių žaliavų, taip pat 
bešeimininkių (paliktų miškuose, laukuose ar kitose atvirose teritorijose) atliekų tvarkymą.
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Jums pritaikyta lengvata, deklaravus, kad tam tikrą laikotarpį nesinaudojote NTO.3

Mokestis už Jūsų namui priskirtų konteinerių aikštelėse ar šalia jų 
(iki 5 m. atstumu) neleistinai paliktų atliekų surinkimą ir išvežimą. Patirtos 
sąnaudos paskirstomos konteinerių aikštelei priskirtiems NT objektams po lygiai.
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Perskaičiavimai atliekami dėl NT duomenų pasikeitimų, įvykusių per praėjusius 
mokestinius laikotarpius, pagal „VĮ Registrų centras“ duomenis ir pritaikytų 
kompensacijų.
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Perskaičiuota rinkliava už 2022 m., kai MKA tvarkymo paslauga Jums buvo 
teikiama nesilaikant MKA išvežimo grafiko dėl atliekų vežėjo kaltės, išskyrus 
atvejus, kai ne vėliau kaip kitą  dieną buvo įvykdytas mišrių komunalinių atliekų 
išvežimas.

Ir/arba Jums nebuvo užtikrinama galimybė naudotis MKA konteineriu per 15 
darbo dienų nuo atitinkamo prašymo pateikimo VASA dienos.
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Rinkliavos kintamosios dalies apskaičiavimo korekcijos atliekamos pasibaigus 
mokestiniam laikotarpiui (kalendoriniams metams), kai yra žinomas tikslus 
faktiškai atiduotų atliekų svoris.

Nustatytas atliekų svoris, galintis susidaryti per metus – 390 kg vienam NT 
objektui. 
Jei per 2022 m. Jūsų priduotų atliekų kiekis viršijo galintį susidaryti atliekų svorį, 
čia bus nurodyta nesumokėta kintamosios dalies suma, kuri yra įskaičiuota į 
2023 m. mokestinio laikotarpio galutinį rinkliavos mokestį.
Jei per 2022 m. pridavėte atliekų mažiau nei nustatyta pagal galintį susidaryti 
atliekų svorį, čia yra nurodyta permoka už kintamąją dalį; ši permoka yra 
išminusuota iš galutinio rinkliavos mokesčio už 2023 m. mokestinį laikotarpį.
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Galutinė mokėjimo suma.9


