LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS

PAŽYMA
DĖL X SKUNDO
PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĘ
2013-08-14 Nr. 4D-2013/2-408
Vilnius

I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą
dėl Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų
veiksmų, sprendžiant klausimus, susijusius su vietine rinkliava už atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir tvarkymą (toliau vadinama – Rinkliava).
2. Pareiškėjas skunde nurodo:
2.1. nuolat gyvendamas Vilniuje, A, jam nuosavybės teise priklausančiu 44,91 kv. m butu Nr.
B, esančiu nešildomuose buvusiuose poilsio namuose „D“, C, naudojasi tik vasaros sezono metu
(vieną arba porą savaičių per metus). Butas nepritaikytas gyventi šaltuoju metų laiku (nėra jokio
šildymo). Šie buvę poilsio namai tarybiniais metais buvo skirti žemės ūkio darbuotojams poilsiauti
visus metus ir triaukštis mūrinis pastatas buvo apšildomas centriniu šildymu. Pastatą privatizavus
(liko išskirti tik 2 maži tarnybiniai butai buvusiems darbuotojams), visus radiatorius nupjovus ir
išvežus, pastatas tapo visiškai nešildomas ir šaltuoju metų laiku nenaudojamas. Mažą buvusį
tarnybinį butą pastate pareiškėjui pardavė poilsio namų valytoja, dėl šalčio negalėdama rudenį,
žiemą ir pavasarį ten gyventi. Nepaisant naudojimosi butu fakto, pareiškėjui vis siunčiami
pranešimai su reikalavimu mokėti 132 Lt Rinkliavą už pilnus metus, nors prie namo nurodytu
laikotarpiu net nepaliekamas atliekų surinkimui skirtas konteineris;
2.2. „Kadangi aš esu [duomenys neskelbiami] mokėti man yra labai sunku.“ Be to, Rinkliavą
kiekvieną mėnesį pareiškėjas moka savo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje – Vilniuje, A;
2.3. nors Rinkliavos neskaičiavimo už laikotarpius, kai butu nesinaudoja, klausimu nuo 2010
metų ne kartą raštu kreipėsi į Savivaldybę, iš esmės klausimas nesprendžiamas;
2.4. „Stebina tai, kad vandens ir elektros tiekimo paslaugos yra apmokestinamos pagal
tikrąsias sąnaudas, o buitinių atliekų pašalinimas – už visai neatliktas paslaugas (pagal neteisingai
sugalvotą kažkokią schemą)“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).
3. Vadovaujantis 2010-06-10 Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XI-897 „Dėl
Augustino Normanto paskyrimo Seimo kontrolieriumi“, pareiškėjų skundus dėl savivaldybių
institucijų ir įstaigų pareigūnų veiklos nagrinėjo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius
Augustinas Normantas, o Lietuvos Respublikos Seimo 2013-04-23 nutarimu Nr. XII-257 „Dėl
Raimondo Šukio paskyrimo Seimo kontrolieriumi“ šių skundų tyrimas perduotas Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolieriui Raimondui Šukiui.

2

II. TYRIMAS IR IŠVADOS
4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į skunde nurodytas aplinkybes,
kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydamas pateikti oficialiai patvirtintomis dokumentų
kopijomis pagrįstą informaciją.
Tyrimo metu atlikta Savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės 2013-04-19
raštu Nr. (4.12.)-D3-1418 ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio
direktorių, Broniaus Martinkaus 2013-07-26 raštu Nr. (4.11.)-D3-2998 Lietuvos Respublikos Seimo
kontrolieriui pateiktos informacijos analizė.
Taip pat atsižvelgta ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje
Daivos Kerekeš 2013-04-23 raštu Nr. (5.8)-S13-117 ir Lietuvos Respublikos aplinkos viceministro
Almanto Petkaus 2013-05-31 raštu Nr. (17-2)-D8-4653 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui
pateiktą informaciją.
5. Atsižvelgiant į skunde nurodytas ir tyrimo metu paaiškėjusias aplinkybes, tyrimą tikslinga
atlikti, išskiriant šiuos klausimus:
5.1. dėl Rinkliavos skaičiavimo;
5.2. dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo;
5.3. dėl Rinkliavos nuostatų neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3
punkte įtvirtintam proporcingumo principui.
Dėl Rinkliavos skaičiavimo
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
6. Pareiškėjas yra Nekilnojamojo turto registre registruoto buto (unikalus Nr. ...), C,
savininkas.
7. BĮ Palangos miesto rinkliavų centro (toliau vadinama – Centras) 2013-04-10 pažymoje apie
skolą dėl Rinkliavos mokėjimų Nr. (3.35)-C29-98 buvo užfiksuota, kad X pagal Rinkliavos
mokėjimo pranešimus nuo 2010-04-12 iki 2013-02-27 buvo apskaičiuota [...] Lt Rinkliavos,
apmokėta [...] Lt, o [...] Lt sudaro Rinkliavos skola (kaip turto objektas nurodytas butas, C).
8. Atsižvelgdamas į pareiškėjo pastabas dėl neskirto atliekų šalinimo konteinerio, Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierius paprašė Savivaldybės administracijos pateikti informaciją apie
sąlygų šalinti atliekas pareiškėjui sudarymą. Atsakyta:
„Pareiškėjui nuosavybės teise priklauso butas, esantis poilsio pastate, kuriame suformuoti 3
atskiri nekilnojamojo turto objektai, todėl Jam nėra skirtas individualus atliekų šalinimo
konteineris. Bendrojo naudojimo atliekų šalinimo konteineriai yra pastatyti 40 m atstumu
nuo gyvenamojo namo, esančio C.“
Į klausimą, ar pareiškėjas buvo informuotas apie tikslią konteinerio, kuriuo turi
naudotis, šalindamas atliekas, stovėjimo vietą, neatsakyta.
9. Pareiškėjas dėl galimybės atsiskaityti už atliekų surinkimą ir tvarkymą, atsižvelgiant į
naudojimosi butu sezoniškumą, ne kartą kreipėsi į Savivaldybę, tačiau klausimas iš esmės nebuvo ir
nėra sprendžiamas (žr. pažymos 30–34 punktus).
10. Savivaldybės administracija 2013-04-19 raštu Nr. (4.12.)-D3-1418 Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių informavo:
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„Savivaldybės taryba (toliau vadinama – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 12 ir 13 straipsniais, 2009-11-12 sprendimu Nr. T2-263
„Dėl Palangos miesto Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ nustatė Savivaldybės Rinkliavą,
patvirtino Rinkliavos nuostatus, pavedė Centrui administruoti Rinkliavą ir nustatė, kad šis
sprendimas įsigalioja 2010-01-01.
Taryba patvirtintus Rinkliavos nuostatus pakeitė 2009-12-30 sprendimu Nr. T2-316 „Dėl
Tarybos 2009-11-12 sprendimo Nr. T2-263 2 punkto pakeitimo“, 2010-02-19 sprendimu Nr. T2-31
„Dėl Tarybos 2009-11-12 sprendimo Nr. T2-263 2 punkto pakeitimo“, 2010-05-27 sprendimu Nr.
T2-149 „Dėl Tarybos 2009-11-12 sprendimo Nr. T2-263 pakeitimo“, 2010-11-25 sprendimu Nr.
T2-320 „Dėl Tarybos 2009-11-12 sprendimo Nr. T2-263 pakeitimo“, 2010-12-28 sprendimu Nr.
T2-350 „Dėl Palangos miesto Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, o 2012-03-29 sprendimo Nr. T2-70 „Dėl
Palangos miesto Savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu naujai patvirtino Rinkliavos
nuostatus, o šio sprendimo 4 punktu pripažino netekusiais galios minėtus sprendimus. Šie
patvirtinti Rinkliavos nuostatai pakeisti Tarybos 2012-05-03 sprendimu Nr. T2-141 „Dėl Tarybos
2012-03-29 sprendimo Nr. T2-70 pakeitimo“.
Rinkliavos nuostatuose nustatyta, kad Rinkliava – tai Savivaldybės tarybos sprendimu už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų tvarkymą nustatyta privaloma įmoka,
galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas komunalinių atliekų turėtojas privalo
sumokėti šiuose Rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka. Rinkliavos nuostatų 5 punkte
nustatyta, kad Rinkliavos mokėtojas – tai fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys),
valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu Savivaldybės teritorijoje,
išskyrus Lietuvos banką bei įmones, turinčias Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta
tvarka išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, kuriuose nustatyti atliekų
tvarkymo reikalavimai negali būti įvykdyti Savivaldybės organizuojamoje komunalinių atliekų
tvarkymo sistemoje.
Asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems nekilnojamuoju turtu Savivaldybės
teritorijoje mokėtina Rinkliavos suma už kalendorinius metus skaičiuojama pagal Rinkliavos
nuostatų prieduose nurodytus parametrus ir Rinkliavos mokėtojų registro (toliau – Registras), kurį
organizuoja ir tvarko Centras, duomenis.
Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas yra nekilnojamojo turto – buto, esančio poilsio pastate,
kuriame suformuoti 3 atskiri nekilnojamojo turto objektai, C, kurio bendras plotas 45,79 kv. m,
savininkas, ir į tai, kad Tarybos nustatyta Rinkliava įsigaliojo nuo 2010-01-01, Centras,
vadovaudamasis tuo metu galiojančių Rinkliavos nuostatų 23 punktu, parengė mokėjimo
pranešimą apie apskaičiuotą 132 Lt (pagal Rinkliavos nuostatų 1 priedo 2 eilutę: „Registro tipas
– pastatas; Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – gyvenamosios, bendrasis plotas nuo 40 kv. m;
Pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties apibūdinimas – daugiabutis gyvenamas namas – pastatas,
skirtas gyventi trims ir daugiau šeimų (nuo turtinio vieneto); Rinkliavos parametras – nuo
turtinio vieneto; Metinė Rinkliava, Lt – 132“) mokėtiną Rinkliavą už kalendorinius metus (2010
metus) ir pateikė pareiškėjui.
[...]
Darbo grupė [sudaryta Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-15 įsakymu Nr.
A1-536], išnagrinėjusi gautus asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, pageidavimus bei pastabas
dėl Rinkliavos nuostatų papildymo, pakeitimo bei patikslinimo, parengė sprendimo projektą „Dėl
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
lengvatų skyrimo ir teikimo bei aprašo patvirtinimo“ ir teikė Tarybai svarstyti. Taryba 201011-25 sprendimu Nr. T2-321 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
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turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo bei aprašo patvirtinimo“ patvirtino
Rinkliavos lengvatų skyrimo ir teikimo nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims tvarkos aprašą, nustatė, kad 100 procentų Rinkliavos lengvata taikoma fiziniams ar
juridiniams asmenims, valdantiems, naudojantiems, disponuojantiems avarinės būklės ar fiziškai
sunaikintu nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje ir nesinaudojantiems
nekilnojamojo turto objektu Savivaldybės teritorijoje bei pripažino netekusiu galios Tarybos 200912-30 sprendimą Nr. T2-318 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“.
[...]
Rinkliavos nuostatams, Rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos
aprašui, deklaravimo galimybėms ir tikslingumui bei Rinkliavos dydžiams įvertinti Savivaldybės
mero 2011-06-01 potvarkiu Nr. MI-22 ir 2012-02-06 potvarkiu Nr. M1-4 buvo sudarytos darbo
grupės.
Taryba, atsižvelgdama į darbo grupių pasiūlymus, 2012-03-29 sprendimu Nr. T2-70 „Dėl
Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ patvirtino Rinkliavos nuostatus, Rinkliavos
lengvatų skyrimo ir teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašą (toliau
vadinama – Aprašas), nustatė, kad Rinkliavos nuostatų 1 priedas įsigalioja nuo 2013-01-01. Šis
sprendimas buvo pakeistas 2012-05-03 sprendimu Nr. T2-141 „Dėl Tarybos 2012-03-29 sprendimo
Nr. T2-70 pakeitimo“.
Aprašo 3.1 punkte nustatyta, kad 100 procentų lengvata (toliau vadinama – Lengvata)
skiriama ir teikiama, kai nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas visus praėjusius
kalendorinius metus, sutampančius su finansiniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.
imtinai). Sprendimas suteikti Lengvatą, kai nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas visus
praėjusius kalendorinius metus, sutampančius su finansiniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31
d, imtinai) priimamas tuo atveju, kai pateikti šio Aprašo 4.2 ir 4.3 punktuose dokumentai
patvirtina, kad Rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise priklausančiame
nekilnojamajame turte buvo sunaudota ne daugiau kaip 120 kWh elektros energijos ir 1 m3
vandens per praėjusius metus (Aprašo 8 punktas).
Aprašo 4 punkte nustatyta, kad Rinkliavos mokėtojas, kuris visus praėjusius metus,
sutampančius su finansiniais metais, nenaudojo nuosavybės ar kita teise priklausančio
nekilnojamojo turto ir pageidauja, kad jam būtų suteikta Lengvata, ne vėliau kaip iki einamųjų metų
kovo 31 d. Centrui pateikia šiame punkte išvardytus dokumentus.
Pareiškėjui 2012-09-18 rašte Nr. (8.6.)-D3-C-1160r-3460 buvo paaiškinta, kad Apraše,
patvirtintame Tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T2-70 2 punktu, nenustatytos lengvatos dėl
sezoniškumo, todėl asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu
Savivaldybės teritorijoje, privalo Tarybos nustatytą Rinkliavą mokėti už visus kalendorinius
metus pagal Centro pateiktą mokėjimo pranešimą Rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka.
Informuojame, kad pareiškėjas po pateikto 2012-09-12 skundo daugiau nė karto nesikreipė
nei į Savivaldybę, nei į Centrą dėl 100 procentų lengvatos skyrimo ir teikimo (Rinkliavos lengvatų
skyrimo ir teikimo aprašas, patvirtintas Tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T2-70 2 punktu) ar dėl
Kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos taikymo, kai nekilnojamasis turtas faktiškai naudojamas
ne pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre
(Rinkliavos nuostatų VI skyrius „VI. Kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos taikymo ir
sprendimo priėmimo tvarka“). Todėl Rinkliava pareiškėjui, nekilnojamojo turto, esančio C,
savininkui skaičiuojama pagal Rinkliavos nuostatų 1 priedo 2 eilutėje nustatytus parametrus ir
Registro duomenis.“
11. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius paprašė Savivaldybės administracijos
patikslinti, ar pagal Savivaldybėje galiojantį teisinį reglamentavimą numatyta galimybė
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atliekų turėtojams (fiziniams asmenims) Rinkliavą mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį,
gautas neigiamas atsakymas, pažymint, jog galimybė atsiskaityti pagal deklaruojamų atliekų
kiekį sudaryta tik juridiniams asmenims. Fiziniai asmenys negali mokėti Rinkliavos pagal
deklaruojamų komunalinių atliekų kiekį.
Šis klausimas nagrinėtinas atskiroje šios pažymos dalyje (žr. pažymos 45–50 punktus).
12. Centro direktoriaus Gintaro Žukevičiaus 2013-05-06 raštu Nr. (4.6)-382-C23-486
pareiškėjas buvo informuotas apie Rinkliavos privalomumą, pažymint:
„[...] atliekų turėjimas sietinas su tam tikru gyvenamuoju ar negyvenamuoju objektu, kuriame
yra galima ir įmanoma turėti ar kaupti atliekas, kuriame ar prie kurio gali būti pastatytas atliekų
surinkimo įrenginys, konteineris ir kt. Todėl atliekų turėtojai gali būti laikomi tik nekilnojamojo
turto savininkai ar kiti teisėti to turto naudotojai. Teismas (Kauno apygardos administracinio teismo
2011-04-01 sprendimas administracinėje byloje Nr. Ik-44-353/2011; Kauno apygardos
administracinio teismo 2011-06-30 nutartis administracinėje byloje Nr. I-417-423/2011) yra
suformavęs praktiką, kurioje nurodo: atstovo argumentai, kad atsakovas nesinaudojo
pareiškėjo teikiamomis paslaugomis ir nėra sudaręs jokių sutarčių, neturi teisinės reikšmės
ginčui, nes pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą atsiranda Rinkliavų
įstatymo 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 12 str. 2 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 d. bei
Nuostatų pagrindu. Tai konstatavęs ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
(administracinė byla Nr. A525-471/2010), formuojantis vienodą teisės taikymo praktiką šios
kategorijos bylose. Minėtoje nutartyje teismas nurodė, jog rinkliava nėra sutartinio pobūdžio
mokėjimas, ir ji reglamentuojama viešosios, o ne privatinės teisės normomis, vietinės rinkliavos
objektas negali būti laikomas komunaline paslauga (atliekų išvežimu). Rinkliava vertintina kaip
atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemoje. Tai savo ruožtu leidžia daryti išvadą, kad aptariama vietinė rinkliava ir jos
dydis nėra siejama su konkrečios paslaugos suteikimu.
Taip pat pakartotinai informuojame, kad Taryba nenustatė taikyti lengvatų dėl
sezoniškumo ar nesinaudojimo žiemos metu turtiniu vienetu pagal pagrindinę tikslinę
naudojimo paskirtį.
Primename, kad Nuostatų 59.1 punkte nustatyta, jog Rinkliavos mokėtojo pareiga – mokėti
Tarybos patvirtintą Rinkliavą pagal gautą mokėjimo pranešimą šių Nuostatų 41,42 ir 48 punktuose
nurodytais terminais. Nesumokėjus Rinkliavos per 14 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos,
Centras pradės išieškojimo procedūrą.“
13. Rinkliavos skolos išieškojimo teismine tvarka klausimas tiesiogiai sietinas su
norminio administracinio teisės akto – Rinkliavos nuostatų – teisėtumo (atitikimo Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui)
klausimu.
Savivaldybės administracija 2013-07-26 raštu Nr. (4.11.)-D3-2998 Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių informavo:
„Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2013-06-14 sprendimu administracinėje byloje
Nr. I-508-609/2013 pripažinta, kad Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų
patvirtinimo“ 2 punktu patvirtinti ir 2012-03-29 sprendimu Nr. T2-70 „Dėl Palangos miesto
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeisti Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai ta apimtimi, kuria
nenumatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį,
prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui. Sprendimas
neįsiteisėjęs, nes apskųstas apeliacine tvarka.“
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14. Atsižvelgiant į tai, kad Rinkliavos skolos išieškojimo teismine tvarka klausimas
tiesiogiai sietinas su norminio administracinio teisės akto teisėtumo klausimu, teismas turi
pagrindą stabdyti Rinkliavos skolos priteisimo administracinę bylą, kol nėra išnagrinėtas
norminio teisės akto, kurio pagrindu skaičiuojama Rinkliava, teisėtumo klausimas. Šią sąsają
iliustruoja Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Salatkos 2013-05-29
raštu Nr. 1-2370 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui pateikta informacija:
„[...] Kauno apygardos administracinis teismas sustabdė administracinę bylą Nr. I-41414/2013 iki bus priimtas galutinis procesinis sprendimas Kauno apygardos administraciniame
teisme išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. 1-1238-406/2012.“
Kauno apygardos administracinis teismas 2013-03-12 nutartyje administracinėje byloje Nr. I41-414/2013 konstatavo:
„Ginčas kilęs dėl prievolės mokėti vietinę rinkliavą už laikotarpį, kai atsakovui (jo motinai)
priklausančiu nekilnojamuoju turtu niekas nesinaudojo ir dėl to galimai nesusidarė atliekų.
Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko ir Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus
2013-02-12 pažymos Nr. 4D-2013/4-183 duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos
administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-1238-406/2012 pagal pareiškėjos
O. M. prašymą atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės tarybai, trečiasis suinteresuotas asmuo UAB
„E“ dėl norminio administracinio akto – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007-11-27
sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų teisėtumo ištyrimo. 2012-12-27 sprendimu
teismas pripažino, kad tiriamas norminis administracinis aktas ta apimtimi, kuria nenumato
galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir
tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo (2006-06-27 įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 3 punkte
numatytam proporcingumo principui. Šis sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos
Vyriausiajam administraciniam teismui (administracinė bylos Nr. A-502-1095/2013), todėl nėra
įsiteisėjęs. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007-11-27 sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtinti
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
nuostatai taikytini nagrinėjamoje administracinėje byloje.
[...]
Byla gali būti sustabdyta tokiu pagrindu, jeigu yra nustatoma, kad kita nagrinėjama byla ir
joje priimtas sprendimas turės prejudicinę galią nagrinėjamai bylai. Tai reiškia, jog administracinės
bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar
administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius, konkrečios
administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
2008-04-29 nutartis administracinėje byloje Nr. AS 63-406/2009).
Teismas sprendžia, jog ši administracinė byla negali būti teisingai ir tinkamai išnagrinėta,
kol administracinėje byloje Nr. I-1238-406/2012 nėra priimtas galutinis procesinis sprendimas
dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007-11-27 sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtintų Vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų
teisėtumo, nes minėtas norminis administracinis aktas taikytinas nagrinėjamoje byloje ir gali
turėti reikšmės, sprendžiant administracinėje byloje keliamą ginčą. Dėl nurodytų aplinkybių
nagrinėjama byla turi būti sustabdyta.“
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
15. Pagal 1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 (2008-0915 įstatymo Nr. X-1722 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
4 straipsnio 1 dalies 6 punktas:
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„1. Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:
[...]
6) Savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo.
Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų
veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“
6 straipsnio 1 dalies 31 punktas:
„[...]
31) komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei
perdirbimo organizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas yra savarankiškoji
savivaldybių funkcija.“
16. Pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas:
2 straipsnio 41 dalis:
„41. Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo administravimas – savivaldybės veikla,
nustatant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo taisykles, priimant kitus teisės aktus,
reglamentuojančius komunalinių atliekų tvarkymą, taip pat savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių,
kitų teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolę.“
20 straipsnis:
„1. Aplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja visų atliekų tvarkymą, kontroliuoja
nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą.
2. Aplinkos ministerija koordinuoja kitų valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą atliekų
tvarkymo srityje [...].“
25 straipsnis:
„Savivaldybės organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose
susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrina tų sistemų funkcionavimą, organizuoja
atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoja
komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą.“
17. Pagal 2000-06-13 redakcijos Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725
(toliau vadinama – Rinkliavų įstatymas) nuostatas:
11 straipsnio 1 dalies 8 punktas:
„[...] savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.“
2 straipsnio 3 dalis:
„vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos
savivaldybės teritorijoje.“
12 straipsnis:
„Savivaldybės taryba savo sprendimu:
1) nustato vietinę rinkliavą;
2) tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus;
3) nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams.“
18. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas:
22 straipsnis. Teisė paduoti skundą (prašymą)
„1. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar
veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai,
įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų
vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.“
98 straipsnis. Bylos sustabdymo pagrindai
„1. Teismas sustabdo bylą šiais atvejais:
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[...]
3) kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline,
baudžiamąja ar administracine tvarka;
[...]
5) kai kreipiamasi į administracinį teismą prašant ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą arba kai pats administracinis teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, nusprendžia ištirti
norminio administracinio akto teisėtumą.“
111 straipsnis. Prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su
individualia byla
„1. Prašyti administracinio teismo ištirti, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis)
atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, turi teisę šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyti
subjektai, kai tame teisme yra nagrinėjama konkreti byla dėl jų teisių pažeidimo.
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais administracinis teismas nutartimi išsprendžia
prašymo priėmimo klausimą. Teismas atmeta prašymą ištirti norminio administracinio akto
teisėtumą, jeigu:
1) prašymas nėra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia byla;
2) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčijamo norminio administracinio akto;
3) teismo žinioje yra byla dėl ginčijamo norminio administracinio akto;
4) prašymas grindžiamas ne teisiniais motyvais.
3. Kai nėra pagrindo atmesti prašymą arba kai nagrinėdamas individualią bylą pats
administracinis teismas suabejoja norminio administracinio akto, kuris turėtų būti taikomas
konkrečioje byloje, teisėtumu, teismas nutartimi sustabdo individualios bylos nagrinėjimą ir, jeigu
tokio akto teisėtumo tyrimas priskirtas jo kompetencijai, nusprendžia pradėti atitinkamą tyrimą.
Kitais atvejais taikomas šio įstatymo 112 straipsnis.
4. Įsiteisėjus administracinio teismo sprendimui, kuriuo išspręstas norminio administracinio
akto teisėtumo klausimas, atitinkamas administracinis teismas nutartimi atnaujina sustabdytos
individualios bylos nagrinėjimą ir sprendžia ją iš esmės.“
116 straipsnis. Norminio administracinio akto pripažinimo neteisėtu teisinės pasekmės
„1. Norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo
sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu.
2. Administracinis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir įvertinęs
neigiamų teisinių pasekmių tikimybę, savo sprendimu gali nustatyti, jog panaikintas norminis
administracinis aktas (ar jo dalis) negali būti taikomas nuo jo priėmimo dienos.
3. Prireikus administracinis teismas gali sustabdyti pripažinto neteisėtu norminio
administracinio akto (ar jo dalies) galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.“
19. Pagal 2012-10-23 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-857 patvirtintų
Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimų nuostatas:
„4. Kokybės reikalavimai taikomi komunalinių atliekų surinkimui, vežimui ir privalomi
visiems komunalinių atliekų surinkimą ir vežimą vykdantiems asmenims, nepriklausomai nuo
savivaldybėje taikomo apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymą būdo. Paslaugos kokybės
priežiūrą ir kontrolę vykdo savivaldybė ir (ar) komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administratorius (toliau – Administratorius).
[...]
20. Dokumentai apmokėjimui už komunalinių atliekų tvarkymą atliekų turėtojams teikiami tik
suteikus Paslaugą.“
Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-10-23 įsakymo Nr. D1-857 nuostatas:
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„2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintų Minimalių komunalinių atliekų tvarkymo
paslaugos kokybės reikalavimų 20 punktas netaikomas mokėjimo pranešimams, pateiktiems iki šio
įsakymo įsigaliojimo dienos.“
20. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-11-20 įsakymu Nr. D1-950 patvirtinto
Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašo nuostatas:
„1. Komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas)
nustato savivaldybės ar savivaldybės pavedimu komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
administratoriaus, jei savivaldybė jam pavedusi komunalinių atliekų turėtojų registravimą (toliau Administratorius), vykdomą komunalinių atliekų turėtojų registravimo tvarką.
[...] 3. Registravimo paskirtis – registruoti savivaldybės teritorijoje esančius komunalinių
atliekų turėtojus ir tvarkyti Tvarkos apraše nustatytus duomenis, reikalingus ir pakankamus
visuotinės komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo kokybės stebėsenos ir kontrolės
vykdymui, paslaugų kainos nustatymui.
[...] 6. Vykdant komunalinių atliekų turėtojų registravimą:
6.1. privaloma tvarkyti šiuos fizinių asmenų duomenis:
6.1.1. komunalinių atliekų turėtojo (pagal Aplinkos ministerijos nustatytą nekilnojamo turto
objektų rūšių sąrašą naudojamo nekilnojamojo turto objekto savininko arba savininko atstovo pagal
įstatymą, arba savininko įgalioto asmens, arba asmenų, sudariusių jungtinės veiklos sutartis
bendrosios dalinės nuosavybės teisei įgyvendinti) vardas, pavardė ir gimimo data;
[...] 6.3.5. komunalinių atliekų turėtojui priskirtas individualus arba bendro naudojimo mišrių
komunalinių atliekų surinkimo konteineris, jo tūris, pastatymo data, pastatymo vieta;
6.3.6. komunalinių atliekų turėtojui priskirti antrinių žaliavų (įskaitant biologiškai skaidžias
atliekas) surinkimo konteineriai, jų tūris, pastatymo data, pastatymo vieta;
6.3.7. nekilnojamojo gyvenamosios paskirties turto objekto naudojimo intensyvumas (nuolat
naudojamas / naudojamas sezoniškai / nenaudojamas);
6.3.8. komunalinių atliekų turėtojui priskirtų mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų
surinkimo konteinerių išvežimo dažnis.“
Vietos savivaldos institucijos teisės aktai
21. Pagal Savivaldybės tarybos 2006-12-28 sprendimu Nr. T2-358 patvirtintų Palangos
miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių (toliau vadinama – Taisyklės) nuostatas:
„4. Taisyklės yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus įmones,
turinčias taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimus.
[...] Atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori
atsikratyti ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 1 priede, bei patenka į Aplinkos ministerijos patvirtintą
atliekų sąrašą.
Atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų. Tai individualių namų
savininkai, butų savininkai, sodų ir garažų valdų savininkai, ūkio subjektai ir kiti fiziniai ar
juridiniai asmenys.
[...] Rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti
savivaldybės teritorijoje už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir už atliekų tvarkymą.
[...] 37. Savivaldybė rengia ir tvirtina Savivaldybės atliekų tvarkymo planą ir savivaldybės
atliekų tvarkymo taisykles, priima Savivaldybės administruojamoje teritorijoje privalomus
sprendimus atliekų tvarkymo klausimais ir skelbia juos spaudoje bei kontroliuoja jų vykdymą savo
teritorijoje.“
22. Pagal Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Palangos
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miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą nuostatų reikalavimus:
„2. Nustatyti, kad 100 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma fiziniams ar juridiniams asmenims:
[...] 2.2. nesinaudojantiems nekilnojamojo turto objektu Palangos miesto savivaldybės
teritorijoje.
[...] 4. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys, kad jiems būtų suteikta šio sprendimo 2.2
punkte nustatyta lengvata, Centrui turi pateikti:
4.1. prašymą;
4.2. AB „VST“ pažymą apie suvartotą elektros energijos kiekį per paskutinius dvylika
mėnesių iki prašymo pateikimo dienos;
4.3. UAB „Palangos vandenys“ pažymą apie suvartotą vandens kiekį per paskutinius dvylika
mėnesių iki prašymo pateikimo dienos;
4.4. Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą dokumentą,
patvirtinantį, kad estetiška statinio ir jo aplinkos išvaizda išlaikyta ir atitinka galiojančių Palangos
miesto savivaldybės statinių naudojimo ir tinkamos priežiūros taisyklių reikalavimus;
4.5. Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus išduotą dokumentą, kad
nekilnojamojo turto objekto teritorija yra sutvarkyta ir atitinka Palangos miesto tvarkymo ir švaros
taisyklių reikalavimus.
5. Nepateikus visų 3 ir 4 punktuose nurodytų dokumentų, Rinkliavos lengvatos netaikomos.
6. Pateikus visus nurodytus dokumentus, Rinkliavos lengvata, nurodyta 2.1 ir 2.2 punktuose,
įsigalioja nuo kito mėnesio 1 dienos ir galioja iki tų metų gruodžio 31 d.
[...] 8. Šis sprendimas taikomas skaičiuojant Rinkliavos lengvatas nuo 2010-01-01.“
23. Pagal Savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. T2-70 patvirtintų Palangos miesto
savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą nuostatų reikalavimus:
„4. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą –
tai Savivaldybės tarybos sprendimu už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų
tvarkymą nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Savivaldybės teritorijoje, kurią kiekvienas
komunalinių atliekų turėtojas privalo sumokėti šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.
5. Vietinės rinkliavos mokėtojas – fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys,
disponuojantys nekilnojamuoju turtu Savivaldybės teritorijoje, išskyrus [...].
6. BĮ Palangos miesto rinkliavų centras – įstaiga, administruojanti Rinkliavą (rinkliavos
apskaičiavimas Rinkliavos mokėtojams, Rinkliavos mokėjimo pranešimų išrašymas, jų išsiuntimas,
neapmokėtų Rinkliavų išieškojimas).
[...] 18. Rinkliavos dydžiai nurodyti šių Nuostatų 1 ir 2 prieduose (pridedama) litais be centų.
Rinkliavos dydis skaičiuojamas pagal prieduose nurodytus parametrus ir Registro duomenis.
Juridiniai asmenys gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos
patvirtintu Savivaldybės Rinkliavos mokėtojų komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašu.
19. Rinkliava Rinkliavos mokėtojui apskaičiuojama už kalendorinius metus, išskyrus pagal 1
priedo 16 eilutėje nurodytą parametrą.
20. Mokėtina Rinkliavos suma už kalendorinius metus apskaičiuojama:
20.1. tais atvejais, kai Rinkliavos administravimo parametras yra nekilnojamojo turto
bendrojo ploto kvadratinis metras – metinę Rinkliavą padauginus iš nekilnojamojo turto bendrojo
ploto;
20.2. tais atvejais, kai Rinkliavos administravimo parametras yra turtinis vienetas –
Rinkliavos suma yra lygi metinei Rinkliavai.“
24. Pagal Savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. T2-70 patvirtinto Vietinės
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rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų
skyrimo ir teikimo aprašo nuostatas:
„3. 100 procentų lengvata (toliau – Lengvata) skiriama ir teikiama tais atvejais, kai:
3.1. nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas visus praėjusius kalendorinius metus,
sutampančius su finansiniais metais (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. imtinai).
[...]
8. Sprendimas suteikti Lengvatą šio Aprašo 3.1 punkte nustatyta tvarka priimamas, jei pateikti
šio Aprašo 4.2 ir 4.3 punktuose dokumentai patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo
nuosavybės ar kita teise priklausančiame nekilnojamajame turte buvo sunaudota ne daugiau kaip
120 kWh elektros energijos ir 1 m3 vandens per praėjusius metus. Sprendimas suteikti Lengvatą
priimamas, kai pateikti dokumentai patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita
teise priklausantis turtas buvo nenaudojamas.
[...]
10. Tais atvejais, kai nors vienas iš šio Aprašo 8 ir 9 punktuose nurodytų parametrų viršija
nurodytą dydį, išskyrus, kai kiti dokumentai pagrindžia, kad nekilnojamasis turtas praėjusiais
kalendoriniais metais buvo nenaudojamas, Centras per 5 darbo dienas raštu informuoja Vietinės
rinkliavos mokėtoją apie prašymo suteikti Lengvatą netenkinimą.“
Išvados
25. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl reikalavimo mokėti
Rinkliavą, neatsižvelgiant į naudojimosi nekilnojamuoju turtu sezoniškumą, pagrįstumo.
26. Savivaldybių institucijos yra atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, būtinų
jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizavimą (žr. pažymos 15–16
punktus). Šios funkcijos įgyvendinimui Savivaldybių taryboms suteikta teisė nustatyti vietinę
rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, rinkliavos
lengvatas (žr. pažymos 17 punktą).
27. Centras, spręsdamas Rinkliavos skaičiavimo klausimus, rengdamas mokėjimo
pranešimus atliekų turėtojams, privalo vadovautis Savivaldybės tarybos patvirtintų
Rinkliavos nuostatų reikalavimais, pagal kuriuos asmenys, valdantys, naudojantys,
disponuojantys nekilnojamuoju turtu Savivaldybės teritorijoje, laikytini Rinkliavos mokėtojais (žr.
pažymos 23 punktą).
Pareiškėjo prašymas skaičiuoti Rinkliavą, atsižvelgiant į naudojimosi nekilnojamuoju turtu
sezoniškumą, buvo atmestas, konstatavus, kad Rinkliavos lengvata tokiu pagrindu pagal
Savivaldybėje galiojantį teisinį reglamentavimą nenumatyta (žr. pažymos 33 punktą).
28. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas buvo įspėtas, jog, nesumokėjus Rinkliavos, Centras
pradės išieškojimo procedūrą, pažymėtina, jog Rinkliavos skaičiavimo klausimas tiesiogiai sietinas
su Rinkliavos nuostatų neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte
įtvirtintam proporcingumo principui klausimu (žr. pažymos 3, 45–56 punktus).
Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys į tai: kadangi norminis administracinis teisės aktas, kurio
pagrindu skaičiuojama Rinkliava, taikytinas, nagrinėjant Rinkliavos skolos priteisimo bylas teisme,
todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1
dalies 3 punktu (žr. pažymos 18 punktą), yra galimybė prašyti teismo stabdyti Rinkliavos skolos
išieškojimo bylas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje
2011-02-02 teikimą Nr. (5.1)-TR-49 [dėl Rinkliavos nuostatų, kurių pagrindu pareiškėjui
priskaičiuota Rinkliavos skola, neatitikimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
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3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui] bei norminio administracinio teisės akto
teisėtumo nagrinėjimą teismine tvarka.
Atkreiptinas pareiškėjo dėmesys į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo 116 straipsnio 2 dalį (žr. pažymos 18 punktą), pagal kurią yra galimybė teismui nustatyti,
jog panaikinta norminio administracinio teisės akto dalis (šiuo atveju – Rinkliavos nuostatų
reikalavimai, kiek jie yra susiję su neatitikimu Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3
punkte įtvirtintam proporcingumo principui) negali būti taikoma nuo akto priėmimo dienos.
29. Apibendrinant, darytina išvada, kad priskaičiuotos Rinkliavos skolos pagrįstumo
klausimas laikytinas ginču, nagrinėtinu teismo tvarka, o aplinkybės dėl informacijos apie
konteinerio, kuriuo pareiškėjas turėjo naudotis, šalindamas atliekas, stovėjimo vietą galėtų būti
įrodinėjimo dalykas (žr. pažymos 8, 19 ir 20 punktus).
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 17
straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad jis nagrinėtinas teismine tvarka, tyrimas
nutraukiamas.
Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo skunde nurodytas reikalavimo mokėti Rinkliavos skolą
teisėtumo klausimas nagrinėtinas teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 17 straipsnio 4 dalimi bei 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
X skundo dalies dėl Rinkliavos skaičiavimo tyrimas nutrauktinas.
Dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
30. Savivaldybės administracijoje 2010-10-01 buvo gautas pareiškėjo prašymas, kuriame
nurodyta:
„Prieš 14 metų įsigijau 44,91 m2 butą neapšildomuose buvusiuose „D“ poilsio namuose, C.
Patalpose nėra radiatorių ir kitų šildymo įrenginių. Butą pardavė ten gyvenusi poilsio namų
valytoja, negalėdama neapšildomose patalpose rudenį–žiemą ir pavasarį ten gyventi.
Kadangi aš pastoviai gyvenu Vilniuje, todėl minėtame Šventosios bute būnu vieną ar du
mėnesius vasarą, šią vasarą gavau pranešimą, kad už buitinių atliekų išvežimą Šventojoje aš
privalau sumokėti už visus metus, t. y. 132 litus. Kadangi aš [duomenys neskelbtini] tuos pinigus
mokėti man yra sunku. Be to, aš kiekvieną mėnesį jau moku už buitinių atliekų išvežimą savo
nuolatinėje gyvenimo vietoje – Vilniuje. Taigi, tuo būdu už atliekų išvežimą man tektų mokėti net
po du kartus (Vilniuje ir Šventojoje) nors abejose vietose vienu metu gyventi negaliu.
Labai prašau mane apmokestinti už buitinių atliekų išvežimą tik tuo metu, kai aš faktiškai
būnu Šventojoje ir tada susidaro atliekos, t. y. du vasaros mėnesius, ką įrodo sumokėti mokesčiai už
vandenį ir elektrą.“
31. 2010-10-06 tuomečio Savivaldybės administracijos direktoriaus Valerijaus Kuznecovo
raštu Nr. (8.6)-D3-Č-10564-3201 pareiškėjas buvo informuotas:
„Jūsų prašymas pateiktas nagrinėti Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-07-15
įsakymu Nr. A1-536 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytai darbo grupei, kuri nagrinėja prašymus
ir pasiūlymus, susijusius su Rinkliava, bei teikia Savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti 2009-1112 Tarybos sprendimo Nr. T2-263 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimus.“
32. 2010-10-28 tuomečio Savivaldybės administracijos direktoriaus Valerijaus Kuznecovo
raštu Nr. (8.6)-D3-Č-10564-3434 pareiškėjas buvo informuotas:
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„Informuojame, kad darbo grupės dėl Rinkliavos prašymų, pasiūlymų nagrinėjimo komisija
išnagrinėjo Jūsų prašymą ir teiks pasiūlymus Savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti 2009-11-12
Tarybos sprendimo Nr. T2-263 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimus. Patvirtinti pasiūlymai įsigalios nuo kitų metų, o BĮ Palangos miesto
rinkliavų centro 2009 metais pateiktas Rinkliavos mokėjimo pranešimas yra galiojantis.“
33. 2011-09-21 Savivaldybės administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės raštu Nr. (8.6)D3-Č-11172-3235 pareiškėjas buvo informuotas apie Rinkliavos privalomumą, pažymint:
„Kadangi Savivaldybės taryba 2010-11-25 sprendimu Nr. T2-321 „Dėl vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo
bei aprašo patvirtinimo“ nenustatė taikyti lengvatų dėl sezoniškumo, nesinaudojimo ne sezono metu
nekilnojamuoju turtu pagal pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį, Jūs privalote mokėti
Savivaldybės tarybos patvirtintą rinkliavą pagal iš Centro gautą mokėjimo pranešimą Rinkliavos
nuostatų nustatyta tvarka. Didinti Rinkliavos tarifų Savivaldybės taryba nenumato.
Šis atsakymas gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos administraciniam teismui Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.“
34. 2012-09-18 Savivaldybės administracijos direktorės A. Kilijonienės raštu Nr. (8.6)-D3-Č1160r-3460 pareiškėjas buvo informuotas apie Rinkliavos privalomumą, nurodant:
„[...]
Pažymime, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Rinkliavos teisinį
reglamentavimą, yra pažymėjęs, kad Rinkliavos objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės
Rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti
atitinkamas paslaugas, privalo sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą, ir kad Rinkliava vertintina
kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka už atliekas, kurios tvarkomos Savivaldybės komunalinių
atliekų tvarkymo sistemoje.
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
lengvatų skyrimo ir teikimo apraše (toliau tekste – Tvarkos aprašas), patvirtintame Savivaldybės
tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T2-70 2 punktu, nenustatytos lengvatos dėl sezoniškumo, todėl
asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu Savivaldybės teritorijoje,
privalo Savivaldybės tarybos nustatytą Rinkliavą mokėti už visus kalendorinius matus pagal BĮ
Palangos miesto rinkliavų centro pateiktą mokėjimo pranešimą Rinkliavos nuostatuose nustatyta
tvarka. [...].“
Apskundimo tvarka nurodyta analogiška pateiktajai 2011-09-21 Savivaldybės administracijos
rašte (žr. pažymos 34 punktą).
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
35. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas:
5 straipsnio 3 dalis
„Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.“
36. Pagal 1994-07-07 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos į statymo Nr. I-533 (2008-0915 įstatymo Nr. X-1722 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
4 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai:
„Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra:
[...]
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6) Savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo.
Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų
veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.“
[...]
10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo
subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems
sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma.“
37. Pagal 1999-06-17 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII1234 (2006-06-27 įstatymo Nr. X-736 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
1 straipsnis
„Šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad
visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo
administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administravimo procedūros
organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų
veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų
asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą [...].“
2 straipsnio 1 ir 9 dalys:
„1. Viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo
administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti:
administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo
kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo
administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.“
„9. Individualus administracinis aktas – vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam
asmeniui ar nurodytai asmenų grupei.“
3 straipsnis. Viešojo administravimo principai
„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:
1) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai
atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme
išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; [...].“
8 straipsnis. Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie
individualaus administracinio akto priėmimą:
„1. Individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir
teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos.
2. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba
suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka.“
14 straipsnio 1 dalis:
„1. Asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės
patvirtintas taisykles.“
38. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių (su pakeitimais) nuostatas:
„1. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose,
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės reglamentuoja fizinių ir juridinių
asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose (toliau vadinama – institucijos).“
„[...] 5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į

15

instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją,
nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą
informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą
nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose
nustatytus veiksmus.
Prašymo nagrinėjimas – valstybės tarnautojo veikla, apimanti asmens prašymo priėmimą,
įregistravimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą (įteikimą) asmeniui.
Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui
teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo
administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką,
pasiūlymus ar pageidavimus.“
Teismų praktika
39. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-12-13 nutarime byloje Nr. 51/0126/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:
„[...] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės
ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės
tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti
jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-0630 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir
laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus
teisių ir laisvių [...].
[…] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad
Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei –
teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos
tarnauja žmonėms [...] taip pat teisės aktuose reglamentavus piliečių prašymų ir skundų
nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada)
[…].“
40. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje išaiškinta, kad Viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, kad individualiame
administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka, nustato pareigą
individualų administracinį aktą priimančiam viešojo administravimo subjektui sprendime
nurodyti tokius duomenis, iš kurių, be papildomų informacijos šaltinių (įstatymų,
poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų, pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo,
amžiaus, būtų visiškai aišku, kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir per kokį
terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo
individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio akto
apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
instituciją ar teismą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis: 2008-08-07 Nr.
AS146-423/2008, 2010-03-26 Nr. AS556-161/2010, 2010-03-26 Nr. AS143-178/2010, 2012-09-21 Nr.
AS492-440/2012, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant išankstinio
ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (I dalį),
paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinė jurisprudencija“,
Nr. 19, p. 490–491).
41. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-10-22 nutartyje konstatavo:

16

„Pagal formuojamą teisminę praktiką ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks
viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims
nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes (žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo 2009-04-24 nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-201/2009). Pagrindinis
individualaus administracinio akto požymis yra tas, jog jis yra teisės taikymo aktas, t. y. aktas,
kuriame išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, veikiantis šio
subjekto teisinį statusą (teises ir pareigas) (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-0306 nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-135/2009).“
Išvados
42. Išanalizavus Savivaldybės administracijos ir pareiškėjo susirašinėjimo skunde nurodytu
klausimu dokumentus (žr. pažymos 30–34 punktus), konstatuotina:
42.1. pareiškėjo 2010-10-01 kreipimasis vertintinas kaip prašymas priimti sprendimą dėl
Rinkliavos skaičiavimo, atsižvelgiant į naudojimosi turtu faktą, t. y. prašymas priimti konkretų
sprendimą. Nors 2010-10-06 raštu pareiškėjas buvo informuotas apie pareiškimo perdavimą
nagrinėti darbo grupei, iš 2011-09-21 atsakymo neaišku, ar buvo ir kokie siūlymai teikti Tarybai
svarstyti; nors atsakymas neigiamas, netinkamai nurodyta apskundimo tvarka, kreipimosi į teismą ir
kreipimosi į Seimo kontrolierių galimybes nepagrįstai nurodant kaip alternatyvius būdus pareiškėjui
ginti savo teises;
42.2. nors jau 2010-11-25 buvo priimtas Aprašas, pagal kurį buvo numatyta 100 procentų
Rinkliavos lengvatos galimybė kalendorinius metus turtu nesinaudojantiems ir atitinkamus
įrodančius dokumentus pateikusiems asmenims (žr. pažymos 22 punktą), tyrimo metu nebuvo gauta
duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas būtų buvęs informuotas apie tai;
42.3. nors jau 2011-02-04 Savivaldybės administracijoje buvo gautas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovės Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Rinkliavos nuostatų neatitikimo
proporcingumo principui (žr. pažymos 45 punktą), raštu pareiškėjui apie tai nebuvo net užsiminta,
tik akcentuotas Rinkliavos privalomumas (žr. pažymos 33 punktą);
42.4. 2012-09-18 rašte pareiškėjui teismų praktika cituojama selektyviai (žr. pažymos 34
punktą), neatsižvelgiant į tai, kad bendrą teismų praktiką formuojantis Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas vėlesniuose nei cituojami sprendimuose yra konstatavęs Rinkliavos
nuostatų, kuriuose nenumatyta galimybė atsiskaityti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, neatitikimą
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui (žr.
pažymos 52–53 punktus).
43. Apibendrinant tyrimo metu gautą pareiškėjo susirašinėjimo su Savivaldybės
administracija informaciją, darytina išvada, kad dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų
veiksmų, nagrinėjant kreipimusis, buvo pažeista X teisė į tinkamą viešąjį administravimą,
todėl, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, ši X skundo dalis
pripažintina pagrįsta.
44. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei A. Kilijonienei siūlytina:
44.1. užtikrinti pažymoje nustatytų pažeidimų pašalinimą, pareiškėjui raštu pateikiant:
44.1.1. teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į prašymą skaičiuoti Rinkliavą tik už tą
laikotarpį, kuriuo yra naudojamasi nekilnojamuoju turtu, nurodant tikslią sprendimo apskundimo
tvarką;
44.1.2. informaciją apie galiojančias Rinkliavos lengvatų galimybes, jų pritaikymo sąlygas ir
tvarką;
44.1.3. informaciją apie su pareiškėjo keliamu klausimu susijusios Rinkliavos nuostatų
teisėtumo administracinės bylos nagrinėjimą teismine tvarka;
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44.2. užtikrinti (priimant įsakymą), kad atsakymai į Savivaldybėje gautus asmenų kreipimusis
būtų teikiami motyvuoti, pagrįsti teisiniu reglamentavimu, atitinkantys Savivaldybės
administracijoje turimą informaciją, kad būtų užtikrinta besikreipiančių asmenų teisė į tinkamą
viešą administravimą ir Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas savivaldybės veiklos skaidrumo
principas.
Dėl Rinkliavos nuostatų neatitikimo
Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
45. 2011-02-04 Savivaldybės administracijoje buvo gautas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje 2011-02-02 teikimas Nr. (5.1)-TR-49 „Dėl Palangos
miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą nuostatų 16 punkto pakeitimo“, kuriame, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, siūloma:
„1. Artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį)
svarstyti Savivaldybės tarybos 2009-11-12 sprendimu Nr. T2-263 patvirtinto Nuostatų 16 punkto
(Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-320 redakcija) pakeitimo klausimą,
numatant galimybę mokėti Rinkliavą pagal deklaruojamą atliekų kiekį ir kitiems atliekų
turėtojams [fiziniams asmenims], bei tokiu būdu užtikrinti proporcingumo principo laikymąsi.
2. Apie priimtą sprendimą pranešti Vyriausybės atstovui per 10 dienų nuo sprendimo
priėmimo dienos.“
Teikime pažymėta:
„[...] Teismo nutartyje [2010-03-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A 526-471/2010]
konstatuojama, jog proporcingumo principas „teršėjas moka“ kontekste taip pat reikalauja, kad
nustatyta Rinkliava nelemtų, jog tam tikri atliekų turėtojai turės padengti išlaidas akivaizdžiai
neproporcingas dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam susidaryti atliekų
kiekiui.
Teismo nutartyje taip pat akcentuojama, kad principas „teršėjas moka“ nors ir nedraudžia
mokėtinos Rinkliavos dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą
atlyginimą sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai
yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo
perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma turėtų būti
apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju tai yra mokėtinos Rinkliavos
dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi galimybė nustatyti
konkretų atliekų kiekį, yra peržengiama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
Rinkliavos nuostatų 16 punktu ši galimybė yra suteikiama tik juridiniams asmenims, tai yra
galimybė Rinkliavą mokėti pagal faktinį atliekų kiekį yra siejama su juridinio asmens statuso
turėjimu. Pastaroji aplinkybė laikytina peržengiančiu tai, kas yra būtina aptariamam tikslui
pasiekti. Tokia išvada darytina, atsižvelgiant į tai, jog į minėtų subjektų kategoriją
nepatenkantys Rinkliavos mokėtojai – fiziniai asmenys, iš esmės komunalines atliekas taip pat
gali kaupti apribotuose žemės sklypuose, kuriuose yra galimybė pastatyti konteinerius, ir
deklaruoti komunalinių atliekų kiekį. Vien tai, jog šie subjektai neturi juridinio asmens
statuso, savaime nepadaro komunalinių atliekų kiekio deklaravimo sudėtingesniu ar
brangesniu.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įvertinus Nuostatų 2 priedą, galima daryti išvadą, kad
nepriklausomai nuo vykdomos veiklos trukmės (sezoniškumo), veiklą vykdantys ar paslaugas
teikiantys asmenys moka tokio pat dydžio Rinkliavą, kaip ir asmenys, veiklą vykdantys ne sezono
metu. Ši aplinkybė taip pat neatitinka proporcingumo principo, kadangi Rinkliava,
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nepriklausomai, kokį laikotarpį yra vykdoma veikla, visiems Rinkliavos mokėtojams yra
skaičiuojama už metus.“
46. Savivaldybės taryba 2012-06-28 sprendimu Nr. T2-199 „Dėl Tarybos 2012-03-29
sprendimo Nr. T2-70 pakeitimo“ nusprendė nepritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
atstovo Klaipėdos apskrityje 2011-02-02 teikimui Nr. (5.1)-TR-49 (žr. pažymos 45 punktą) ir
nekeisti Savivaldybės Rinkliavos nuostatų, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2012-03-29
sprendimu Nr. T2-70.
47. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs T. skundą, 2013-03-15 pažymoje
Nr. 4D-2012/4-1650 rekomendavo:
„13.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Klaipėdos apskrityje: „atsižvelgiant į
teismų praktikoje konstatuojamą Rinkliavos nuostatų prieštaravimą Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui, užtikrinti
Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimo
įgyvendinimą, Savivaldybės tarybai nepritarus Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo
Klaipėdos apskrityje 2011-02-02 teikimui Nr. (5.1)-TR-49.“
48. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovė Klaipėdos apskrityje D. Kerekeš 2013-04-23
raštu Nr. (5.8)-S13-117 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informavo:
„Savivaldybės administracija 2013-04-19 raštu Nr. (4.26.)-D3-1419 informavo, kad
Klaipėdos apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-508609/2013 pagal pareiškėjo V. K. prašymą pradėti teisės akto teisėtumo tyrimą, ar Savivaldybės
tarybos 2009-11-12 sprendimu Nr. T2-263 „Dėl Palangos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų tvarkymą nustatymo“ patvirtinti Rinkliavos nuostatai, kurie buvo pakeisti
Savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimo Nr. T2-70 1 punktu, ta apimtimi, kuria:
1) nenumato galimybės atliekų turėtojams Rinkliavą mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį,
neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytam, taip pat
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje išplėtotam proporcingumo principui ir Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas) 32 straipsnio 1 dalyje
įtvirtintam principui „teršėjas moka“ ;
2) nėra numatyta galimybė taikyti diferencijuotas lengvatas pagal naudojimosi
nekilnojamuoju turtu dažnumą, neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1
dalies 3 punkte numatytam, taip pat Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje išplėtotam
proporcingumo principui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam principui
„teršėjas moka“.
49. Lietuvos Respublikos aplinkos viceministras A. Petkus 2013-05-31 raštu Nr. (17-2)-D84653 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informavo:
„[...] atsižvelgiant į kurorto statusą turinčių miestų specifiką, pažymime, kad bendrose
erdvėse susikaupiančios atliekos neturėtų būti rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių
atliekų tvarkymą (toliau vadinama – rinkliava) objektu, kadangi bendrųjų erdvių atliekų
tvarkymas finansuojamas iš teritorijų priežiūrai savivaldybėms skiriamų biudžeto
asignavimų.
Kurorto statusą turinčios savivaldybės, pvz.: Neringos miesto savivaldybė dalį lėšų bendrųjų
erdvių tvarkymui skiria iš biudžeto asignavimų, dalį iš rinkliavos, surinktos už įvažiavimą į kurorto
teritoriją. Druskininkai taip pat dalį lėšų bendrųjų erdvių tvarkymui skiria iš biudžeto asignavimų, o
kita dalis skiriama iš surenkamo „pagalvės“ mokesčio. Tokie paminėti sprendimo būdai yra
racionalūs vietos gyventojų atžvilgiu, kadangi bendrose erdvėse susikaupiančių atliekų
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tvarkymo kaštai neįtraukiami į jiems apskaičiuotą rinkliavos dydį, mokamą už komunalinių
atliekų tvarkymą.
Kurorto statusą turinčios savivaldybės turėtų spręsti šią problemą savarankiškai,
panaudodamos joms skiriamus biudžeto asignavimus ir aukščiau minėtus alternatyvius
apmokestinimo (rinkliavos) būdus.“
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
50. Pagal 1999-06-17 redakcijos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo
Nr. VIII-1234 (įstatymo Nr. X-736 2006-06-27 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
3 straipsnio 1 dalies 3 punktas:
„Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais:
[...] 3) proporcingumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo
įgyvendinimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus.“
51. Pagal 1998-05-14 Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo Nr. VIII-730 (2004-06-08 įstatymo Nr. IX-2264 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
2 straipsnio 1 dalis:
„Savivaldybių administracinę priežiūrą atlieka, tai yra prižiūri, ar savivaldybės laikosi
Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės skiriami Vyriausybės
atstovai.“
4 straipsnio 1 dalis:
„1. Prižiūrėdamas, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės
sprendimus, Vyriausybės atstovas:
1) tikrina, ar savivaldybės kolegialių ir nekolegialių administravimo subjektų teisės aktai
neprieštarauja įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir kitiems su įstatymų įgyvendinimu
susijusiems centrinių valstybinio administravimo subjektų priimtiems teisės aktams (toliau –
įstatymai ir Vyriausybės sprendimai);
2) kai savivaldybės administravimo subjektai nesilaiko Konstitucijos ir įstatymų, nevykdo
Vyriausybės sprendimų, šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka reikalauja, kad
Konstitucijos būtų laikomasi, įstatymai būtų įgyvendinti, o Vyriausybės sprendimai įvykdyti;
3) neteisėtus savivaldybės administravimo subjektų teisės aktus šio įstatymo 5 straipsnio 1
dalyje nustatyta tvarka siūlo panaikinti arba pakeisti;
4) kai savivaldybės administravimo subjektai nesutinka panaikinti ar pakeisti ginčijamą teisės
aktą, atsisako įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą, kreipiasi į teismą.“
Teismų praktika
52. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau vadinama – LVAT) 2011-09-05
nutartyje administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, išnagrinėjęs Lietuvos Respublikos
Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą ištirti, ar Ukmergės rajono savivaldybės tarybos
patvirtinti Rinkliavos nuostatai ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams Rinkliavą
mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui, konstatavo:
„Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010-03-29 nutartyje administracinėje byloje
išaiškino, kad Atliekų tvarkymo įstatymas expresis verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų
turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį.
Tačiau, remiantis tuo, jog Atliekų tvarkymo įstatymas yra skirtas užtikrinti ir Europos
Sąjungos teisės aktų, inter alia 2006-04-05 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/12/EB dėl atliekų (toliau – ir Direktyva 2006/12/EB) taikymą (Atliekų tvarkymo
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įstatymo 1 str. 4 d.), todėl nacionalinės teisės nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į
Europos Sąjungos teisę.
Ši kompetentingų institucijų ir teismų pareiga aiškinti nacionalinę teisę atsižvelgiant į
direktyvų nuostatas pagrįsta tuo, kad valstybės narės įpareigotos pasiekti direktyvoje numatytą
tikslą, o pagal Europos bendrijų steigimo sutarties 10 straipsnį – imtis visų tinkamų priemonių, šių
pareigų vykdymą privalo užtikrinti visos šių valstybių narių valdžios institucijos, įskaitant ir
teismus, jei tai priklauso jų jurisdikcijai. Nacionalinis teismas, taikydamas nacionalinę teisę,
nesvarbu, ar nuostatos priimtos prieš įsigaliojant direktyvai, ar po to, turi ją aiškinti kuo labiau
atsižvelgdamas į direktyvos tekstą ir tikslą, kad būtų pasiektas direktyvoje numatytas rezultatas.
[...] Atliekų tvarkymo įstatyme numatytas principas „teršėjas moka“, kuris į nacionalinę
teisės sistemą buvo perkeltas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, bei sąvoka „atliekų
turėtojas“, kuri visose valstybėse narėse aiškintina vienodai (Direktyvos 2006/12/EB
preambulės 3 punktas, 1 straipsnio 1 dalies c punktas), savaime nedraudžia nustatyti vietinę
rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti
atliekų kiekį, bet byloje aptariamu būdu. Ginčijami nuostatai ta apimtimi, kuria nenumato
galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį,
neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam principui
„teršėjas moka”.
[...] komunalinių atliekų šalinimo išlaidų padengimas gali būti užtikrinamas mokesčiais
arba bet kuriuo kitu būdu, remiantis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos
galinčių susidaryti atliekų kiekiu, apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei
paskirtį ir (arba) susidariusių atliekų rūšį. Šie du parametrai daro tiesioginę įtaką
komunalinių atliekų šalinimo išlaidų sumai, ir tai leidžia apskaičiuoti šių atliekų šalinimo
išlaidas ir jas paskirstyti skirtingiems atliekų turėtojams. Apelianto argumentai, kad atliekų
turėtojo mokama kaina už atliekų tvarkymą yra siejama išimtinai tik su faktiškai išvežamų atliekų
kiekiu, negali būti pritaikomi toms situacijoms, kai sudėtinga ir neproporcingai brangu nustatyti
kiekvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų rūšį ir kiekius.
Tačiau vertinant ginčijamų Tarybos sprendimo nuostatų atitiktį proporcingumo
reikalavimui akcentuotina, kad nors tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungos teisėje įtvirtintas
principas „teršėjas moka“ nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
tvarkymą dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą
sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai yra
įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo
perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma turėtų
būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos vietinės
rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi galimybė
nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų viršijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“
įgyvendinti.
Apeliantas pagrįstai nurodo, kad Nuostatuose iš viso nėra nustatytos tvarkos, kuri leistų už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tam tikriems vietinės rinkliavos mokėtojams mokėti
pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Savo ruožtu pirmosios instancijos teismas nemotyvavo, kodėl
Savivaldybei būtų nepakeliamai brangu ir sudėtinga tikrinti, ar deklaruojami atliekų kiekiai
yra realūs, kai, pavyzdžiui, asmenys naudojasi ne kolektyviniais, o individualiais
konteineriais, ir kiekvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų kiekis yra nesunkiai
nustatomas. Atsakovas byloje teigė, kad nuostatai bei juose esantys rinkliavos už atliekų tvarkymą
dydžiai buvo patvirtinti kruopščiai analizuojant tiek vienos tonos atliekų tvarkymo kainą panašiuose
šalies rajonuose, tiek faktiškas 2009 metų atliekų tvarkymo sąnaudas, kurias patyrė juridiniai
asmenys, tiek kitus rodiklius. Teisėjų kolegija negali svarstyti nustatytos rinkliavos dydžio
ekonominio pagrįstumo, tik vertina nuostatų atitiktį teisės aktuose nustatytiems principams.
Nagrinėjamu atveju VAĮ 3 straipsnio 3 punkte nurodytas proporcingumo principas reikalauja,
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kad nustatyta rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nebūtų akivaizdžiai neproporcinga dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo
paskirties galinčiam susidaryti atliekų kiekiui. Savivaldybė nurodydama, kad rinkliavos dydis
yra pakankamai diferencijuojamas fiziniams ir juridiniams asmenims, priklauso nuo gyventojų
skaičiaus ir turimo nekilnojamojo turto ploto, naudojimo paskirties, numatyta galimybė per metus
deklaruoti pasikeitusius duomenis bei galimybė atleisti nuo rinkliavos mokėjimo nenaudojamų ir
negyvenamų patalpų valdytojus, kad rinkliava tam tikrais atvejais gali būti sumažinta iki 50
procentų asmenims, neteikė argumentų nei įrodymų, kad tam tikrais atvejais galimybė
numatyti deklaruotinus atliekų kiekius reikštų nepagrįstus, neproporcingus administravimo
kaštus. Tokiu atveju lieka įstatymu neįgyvendinta atliekų turėtojui numatyta pareiga mokėti
už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugą tiek, kiek ji verta, nes faktiškai pagal
plotą apskaičiuotų atliekų kiekiai gali reikšmingai neatitikti paslaugos teikėjo patirtų išlaidų.
Tais atvejais, kai įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų
atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti
mokėtina suma turėtų būti skaičiuojama pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y.
mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, būtų
viršijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
[...] Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymo nuostatai, ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą
mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui.“
53. LVAT 2012-07-26 nutartyje administracinėje byloje Nr. A858-2235/2012, išnagrinėjęs
administracinę bylą pagal pareiškėjų I. J. ir A. J. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos
administracinio teismo 2012 m. sausio 23 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A.
J. ir I. J. prašymą ir patikslintą prašymą atsakovui Telšių rajono savivaldybei (trečiasis
suinteresuotas asmuo – uždaroji akcinė bendrovė ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras”) dėl
nuostatų teisėtumo ištyrimo, konstatavo:
„Kita vertus, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, jog nors tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungos
teisėje įtvirtintas principas „teršėjas moka“ nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų tvarkymą dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas
minėtą atlyginimą sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais
atvejais, kai yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų
turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma turėtų
būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos vietinės
rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, kai yra objektyvi galimybė
nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų viršijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“
įgyvendinti. Taigi iš esmės nurodytas reikalavimas reiškia tai, kad pirmenybė turi būti
teikiama atliekų turėtojo pareigai atlyginti atliekų surinkimo ir tvarkymo išlaidas pagal
faktinį iš jo surenkamų ir tvarkomų, o ne galinčių susidaryti komunalinių atliekų kiekį. Tai
lemia įrodinėjimo naštos, kad yra sunku arba brangu nustatyti tikslų komunalinių atliekų,
kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį, perkėlimą aptariamą rinkliavą
nustatančioms institucijoms [...]. Remdamasi šiuo išaiškinimu teisėjų kolegija pabrėžia, jog
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įrodinėjimo naštą šiuo aspektu skyrė pareiškėjui ir nurodė,
jog pareiškėjas nepateikė argumentų, įrodymų dėl galimų ekonominių sąnaudų priduodant
konkrečius kiekius, kiek toks atliekų surinkimas kainuotų. Šiuo atveju būtent atsakovui tenka
įrodinėjimo pareiga įrodyti, kad yra sunku arba brangu nustatyti tikslų komunalinių atliekų,
kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį.“
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Išvados
54. Pareiškėjo keliamas klausimas dėl reikalavimo mokėti Rinkliavą, kai atliekų tvarkymo
paslauga jis nesinaudoja, susijęs su galimybės atsiskaityti už deklaruojamų atliekų tvarkymą
sudarymo klausimu.
55. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jau 2011 metais Savivaldybės tarybai buvo pateiktas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje teikimas dėl Rinkliavos
nuostatų, kuriuose nenumatyta galimybė fiziniams asmenims už atliekų surinkimą atsiskaityti
pagal faktinį atliekų kiekį, prieštaravimo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatyme įtvirtintam proporcingumo principui (žr. pažymos 45 ir 50 punktus).
Tačiau Savivaldybės tarybai nepritarus Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Klaipėdos
apskrityje 2011-02-02 teikimui Nr. (5.1)-TR-49 (žr. pažymos 46 punktą), Vyriausybės atstovas
tolesnių veiksmų siekiant užtikrinti teisėtumo principą nesiėmė. Todėl susidarė situacija, kai
Rinkliava nekilnojamojo turto savininkams buvo skaičiuojama pagal Rinkliavos nuostatus,
kurių prieštaravimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam
proporcingumo principui yra konstatavęs Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas
Klaipėdos apskrityje (žr. pažymos 45 punktą).
56. Atsižvelgiant į tai, kad Rinkliava skaičiuojama, vadovaujantis Rinkliavos nuostatais, darytina
išvada, kad nesprendžiant Rinkliavos nuostatų neatitikimo Viešojo administravimo įstatyme
įtvirtintam proporcingumo principui pašalinimo klausimo, buvo sudaromos sąlygos teisėtumo
principo, t. y. savivaldybės institucijų priimtų sprendimų atitikimo įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimams, pažeidimui (žr. pažymos 36 punktą).
Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir 17
straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundas tuo pačiu klausimu nagrinėjamas
teisme, skundo tyrimas nutraukiamas.
Kadangi su pareiškėjo skunde nurodytu reikalavimo mokėti Rinkliavos skolą pagrįstumo
klausimu tiesiogiai susijęs Rinkliavos nuostatų teisėtumo klausimas (žr. pažymos 48 punktą)
nagrinėjamas teismine tvarka, vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4
punktu, 17 straipsnio 4 dalimi ir 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, X skundo dalies dėl Rinkliavos
nuostatų neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte nustatytam
proporcingumo principui tyrimas nutrauktinas.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI
57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalies dėl
Rinkliavos skaičiavimo tyrimą nutraukti.
58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalį dėl teisės į
tinkamą viešąjį administravimą pripažinti pagrįsta.
59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo dalies dėl
Rinkliavos nuostatų neatitikimo Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte
nustatytam proporcingumo principui tyrimą nutraukti.
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IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
60. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
1, 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovei Klaipėdos apskrityje Daivai Kerekeš – raštu
informuoti apie įsiteisėjusį teismo sprendimą byloje dėl Rinkliavos nuostatų atitikimo Viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui;
– Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei –
užtikrinti pažymoje nurodytų pažeidimų pašalinimą, pareiškėjui raštu pateikiant:
(a)
teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į prašymą skaičiuoti Rinkliavą tik už tą
laikotarpį, kuriuo yra naudojamasi nekilnojamuoju turtu, nurodant tikslią sprendimo
apskundimo tvarką;
(b)
informaciją apie galiojančias Rinkliavos lengvatų galimybes, jų pritaikymo sąlygas
ir tvarką;
(c)
informaciją apie su pareiškėjo keliamu klausimu susijusios Rinkliavos nuostatų
teisėtumo administracinės bylos nagrinėjimą teismine tvarka;
– Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei Akvilei Kilijonienei –
užtikrinti (priimant įsakymą), kad atsakymai į Savivaldybėje gautus asmenų kreipimusis būtų
teikiami motyvuoti, pagrįsti teisiniu reglamentavimu, atitinkantys Savivaldybės administracijoje
turimą informaciją, kad būtų užtikrinta besikreipiančių asmenų teisė į tinkamą viešąjį
administravimą ir Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintas savivaldybės veiklos skaidrumo principas.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
informuoti raštu iki 2013-09-30.

Seimo kontrolierius

Raimondas Šukys

