PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
2013-01-28 Nr. 4D-2013/4-12
Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2013-01-03 gavo X (toliau vadinama –
pareiškėjas) skundą dėl BĮ Palangos miesto rinkliavų centro (toliau vadinama – Centras) nepagrįsto
reikalavimo mokėti vietinę rinkliavą už atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
(toliau vadinama Rinkliava) ir Palangos miesto savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė)
administracijos pareigūnų veiksmų, nesprendžiant teisės aktų, kurių pagrindu skaičiuojama
Rinkliava, keitimo klausimo.
2. Pareiškėjas skunde nurodė:
2.1. jis gyvena ..., Vilniuje, o nuosavybės teise turimu butu, ..., Palangoje, nesinaudoja, jo
nenuomoja. Tačiau nepaisydamas nesinaudojimo nekilnojamuoju turtu fakto, Centras nepagrįstai
reikalauja mokėti Rinkliavą už atliekų išvežimą iš buto, ..., Palangoje.
3. Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus prašo:
3.1. ištirti Centro veiksmų teisėtumą;
3.2. Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo Nr. T2-321 2.2 punkto netaikymo jo
atžvilgiu pagrįstumą – įpareigoti Centrą atsižvelgti į daugiabučio gyvenamojo namo, ..., Palangoje,
savininkų bendrijos (toliau vadinama DNSB) „P“ pirmininkės ... pažymą ir tarpininkauti, kad jam
būtų suteikta 100 procentų Rinkliavos lengvata pagal Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo
Nr. T2-321 2.2 punktą;
3.3. išsiaiškinti teisės aktų, kuriais remiantis Centras sprendžia apmokėjimo už atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą klausimus, atitikimą Konstitucijai – „peržiūrėti, ar
ši ydinga tvarka nepažeidžia mano kaip Lietuvos piliečio konstitucinių teisių, nes šia tvarka esu
apmokestinamas antrą kartą (pirmą kartą moku pagal gyvenamąją vietą Vilniuje), be to, – dar
didesne suma, nei pagal gyvenamąją vietą, nors butas Palangoje mažesnis.“
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
4. Pareiškėjas yra buto gyvenamajame name, ..., Palangos m., savininkas.
5. DNSB „P“ pirmininkės ... 2011-07-05 pasirašytoje pažymoje nurodyta:
„X, ..., savininkas šiame bute negyvena (negyveno). Šis butas nėra nuomojamas.“
6. Centre 2011-12-14 buvo gautas pareiškėjo prašymas „Dėl 100 procentų Rinkliavos
lengvatos už 2011 ir 2012 metus“. Prašyme nurodyta:
„Turiu nuosavybės teise butą Palangoje, ..., bet ten negyvenu, jo nenuomoju. Negyvenamas
butas yra apšildomas elektra (grindinis šildymas), todėl elektros naudojimas yra minimalus.
Vandens tiekimo sutartis sudaryta šiemet ir vanduo buvo naudojamas buto remonto reikmėms. Esu
neįgalus. Jei ateityje butas bus naudojamas, pranešiu ir atvyksiu sutarties sudarymui.“
7. Centro direktoriaus Gintaro Žukevičiaus 2012-02-23 raštu Nr. (4.6)-926-C23-123
pareiškėjas buvo informuotas:
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„[...] Centras, patikrinęs Jūsų pateiktus dokumentus dėl 100 procentų Rinkliavos lengvatos
suteikimo, konstatavo, kad pateikti dokumentai neatitinka Savivaldybės tarybos 2010-11-25
sprendimo Nr. T2-321, 4 punkte nustatytų reikalavimų:
1) AB „Lesto“ pažymoje pateikti duomenys apie suvartotą elektros energijos kiekį per
paskutinius dvylika mėnesių iki prašymo pateikimo dienos neatitinka fakto, kad
nekilnojamojo turto objektas yra nenaudojamas (nuo 2012-12-14 [ši data nurodyta dokumente]
iki 2011-12-14 sunaudota 150 kWh);
2) UAB „Palangos vandenys“ pažymoje pateikti duomenys apie suvartotą elektros
energijos kiekį per paskutinius dvylika mėnesių iki prašymo pateikimo dienos neatitinka
fakto, kad nekilnojamojo turto objektas yra nenaudojamas (nuo 2010-01-01 iki 2011-12-14
sunaudota 28 m3).
Todėl Centras, vykdydamas Tarybos 2009-11-12 sprendimo Nr. T2-263, 3 punktu pavestas
Rinkliavos administravimo funkcijas bei laikydamasis Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimo
Nr. T2-321, 2.2 punkto – „nesinaudojantiems nekilnojamojo turto objektu Savivaldybėje“
reikalavimų, neturi pagrindo perskaičiuoti Rinkliavos mokestį ir suteikti 100 procentų
Rinkliavos lengvatą nekilnojamojo turto objektui, esančiam adresu ..., Palangoje.
Kadangi Savivaldybės taryba 2010-11-25 sprendimu Nr. T2-321 „Dėl Rinkliavos lengvatų
skyrimo ir teikimo bei aprašo patvirtinimo“ nenustatė taikyti lengvatų dėl kitų aplinkybių, prašome
Savivaldybės tarybos patvirtintą Rinkliavą pagal iš Centro gautą mokėjimo pranešimą sumokėti.
Centro Rinkliavos administravimo veiksmų įgyvendinimą kontroliuoja Savivaldybės
administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys.“
8. Centras pateikė Klaipėdos apygardos administraciniam teismui 2012-11-28 prašymą „Dėl
Savivaldybės nustatytos privalomos įmokos nesumokėjimo“, kuriuo prašoma priteisti iš
pareiškėjo 264,00 Lt Rinkliavos įsiskolinimą už 2010/2011 m.
Centro prašyme teismui pažymėta:
„Pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalį, vietinė rinkliava yra
savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje,
todėl atsakovei vietinės rinkliavos mokėjimas yra piniginė prievolė ir ją vienašališkai atsisakyti
įvykdyti draudžiama (LR CK 59 str.) Pažymėtina, kad Rinkliavos dydis Rinkliavos mokėtojams
apskaičiuojamas vadovaujantis principu, kad surinkta Rinkliava turi padengti visas atliekų
tvarkymo sistemos išlaidas, įskaitant atliekų šalinimo įrenginių uždarymą ir jų priežiūrą po
uždarymo. Lietuvos Respublikos Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2010-03-29
nutartyje (administracinė byla Nr. A526 -471/2010) akcentavo, kad „vietinė rinkliava už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (Rinkliavos įstatymo 11 str. 1 d. 8 p.) nėra
siejama su paslaugų teikimu ir ši rinkliava nėra prilyginama iš sutartinių teisinių santykių
kylančiam mokėjimui už komunalines paslaugas.“ Pažymėtina ir tai, kad , kad Klaipėdos apygardos
administracinio teismo teisėjų kolegija 2010-11-26 nutartyje (administracinė byla nr. I-424163/2010) konstatavo, kad „Iš rinkliavų įstatymo nuostatų sisteminio aiškinimo matyti, kad vietinės
rinkliavos yra privalomi mokėjimai į savivaldybės biudžetą (Rinkliavų įstatymo 16 str. 2 d.).
Akcentuotina ir tai, kad rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji reglamentuojama
viešosios, o ne privatinės teisės normomis. Dėl rinkliavos nesitariama.“
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
9. 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:
„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.“
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6 straipsnio 1 dalies 31 punktas:
„<...> komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo bei
perdirbimo organizavimas ir sąvartynų įrengimas bei eksploatavimas yra savarankiškoji
savivaldybių funkcija.“
10. Pagal 1998-06-16 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-878
(2002-07-11 įstatymo Nr. IX-1004 redakcija su pakeitimais; toliau – Atliekų tvarkymo įstatymas)
nuostatas:
2 straipsnio 11 dalis
„atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų.“;
25 straipsnis
„<...> savivaldybių institucijos organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų
teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo
nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą.“;
31 straipsnio 1 dalies 1 punktas
„[...] savivaldybių tarybos turi patvirtinti taisykles, reglamentuojančias viešųjų komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugų teikimą ir užtikrinančias, kad šios paslaugos atitiktų aplinkosaugos,
techninius–ekonominius, higienos reikalavimus ir savivaldybių bei regioninių atliekų tvarkymo
planų įgyvendinimą, nustatančias komunalinių atliekų tvarkymo sąlygas.“;
32 straipsnio 1 dalis
„[...] atliekų tvarkymo srityje taikomas principas „teršėjas moka“, kuris reiškia, kad atliekų
tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (ar) medžiagų bei gaminių, tarp jų – pakuotės,
dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas.“
11. Pagal 2012-04-19 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30,
31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 30-1, 30-2 straipsniais
įstatymu Nr. XI-1981 pakeistas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas:
2 straipsnio 40-41 dalys:
„40. Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų
surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę
priežiūrą.
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 kontrolė.“
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.“
12. Pagal 2000-06-13 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 (toliau –
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:
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„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“.
13. Pagal 1999-06-17 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII1234 (2006-06-27 įstatymo Nr. X-736 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.“
14. 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 1dalis:
„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“.
Vietos savivaldos institucijos teisės aktai
15. 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
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atliekų tvarkymo taisykles, priima Savivaldybės administruojamoje teritorijoje privalomus
sprendimus atliekų tvarkymo klausimais ir skelbia juos spaudoje bei kontroliuoja jų vykdymą savo
teritorijoje.
16. Pagal Savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Palangos
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, BĮ Palangos miesto rinkliavų 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. Palangos miesto 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. Palangos miesto 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, vietinės rinkliavos lengvatos
netaikomos.
6. Pateikus visus nurodytus dokumentus, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą 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 lengvatas nuo 2010 m. sausio 1 d.“
17. 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
(toliau – vietinė rinkliava) – tai Palangos miesto 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. Vietinės rinkliavos dydžiai nurodyti šių Nuostatų 1 ir 2 prieduose (pridedama) litais
be centų. Vietinės rinkliavos dydis skaičiuojamas pagal prieduose nurodytus parametrus ir Registro
duomenis. Juridiniai asmenys gali deklaruoti komunalinių atliekų kiekį vadovaudamiesi Palangos
miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Palangos miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos mokėtojų
komunalinių atliekų deklaravimo tvarkos aprašu.
19. Vietinė rinkliava Vietinės rinkliavos mokėtojui apskaičiuojama už kalendorinius metus,
išskyrus pagal 1 priedo 16 eilutėje nurodytą parametrą.
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20. Mokėtina Vietinės rinkliavos suma už kalendorinius metus apskaičiuojama:
20.1. tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos administravimo parametras yra nekilnojamojo turto
bendrojo ploto kvadratinis metras – metinę Vietinę rinkliavą padauginus iš nekilnojamojo turto
bendrojo ploto;
20.2. tais atvejais, kai Vietinės rinkliavos administravimo parametras yra turtinis vienetas –
Vietinės rinkliavos suma yra lygi metinei Vietinei rinkliavai.
18. Pagal Savivaldybės tarybos 2012-03-29 sprendimu Nr. T2-70 patvirtinto Vietinės
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);
3.2. nekilnojamasis turtas buvo nenaudojamas einamaisiais kalendoriniais metais.
4. Vietinės 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. Rinkliavų centrui pateikia:
4.1. prašymą dėl Lengvatos suteikimo;
4.2. AB LESTO pažymą (turtiniam vienetui) apie suvartotą elektros energijos kiekį už
praėjusius kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. imtinai;
4.3. UAB „Palangos vandenys“ pažymą (turtiniam vienetui) apie suvartotą vandens kiekį už
praėjusius kalendorinius metus nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. imtinai;
4.4. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Palangos priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pažymą, jeigu statinys yra sudegęs;
4.5. kitus faktines aplinkybes pagrindžiančių dokumentų originalus ir jų tinkamai patvirtintas
kopijas (originalai grąžinami Vietinės rinkliavos mokėtojui).
5. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris einamaisiais kalendoriniais metais įsigijo
nekilnojamąjį turtą, jo nenaudojo iki einamųjų metų pabaigos ir pageidauja, kad jam būtų suteikta
Lengvata, Rinkliavų centrui pateikia:
5.1. prašymą dėl Lengvatos suteikimo;
5.2. AB LESTO pažymą (turtiniam vienetui) apie suvartotą elektros energijos kiekį už tą
laikotarpį, už kurį prašoma suteikti Lengvatą;
5.3. UAB „Palangos vandenys“ pažymą (turtiniam vienetui) apie suvartotą vandens kiekį už
tą laikotarpį, už kurį prašoma suteikti Lengvatą;
5.4. kitus faktines aplinkybes pagrindžiančių dokumentų originalus ir jų tinkamai patvirtintas
kopijas (originalai grąžinami Vietinės rinkliavos mokėtojui).
[...] 7. Rinkliavų centras, išnagrinėjęs Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, sprendimą dėl
Lengvatos suteikimo priima per 10 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia Lengvatai suteikti,
gavimo dienos. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, terminas
skaičiuojamas nuo visų arba papildytų dokumentų gavimo ir užregistravimo dienos.
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.
9. Sprendimas suteikti Lengvatą šio Aprašo 3.2 punkte nustatyta tvarka priimamas, kai
pateikti šio Aprašo 5.2 ir 5.3 punktuose dokumentai patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo
nuosavybės ar kita teise priklausančiame nekilnojamajame turte buvo sunaudota ne daugiau kaip 10
KWh elektros energijos ir 0 m3 vandens per mėnesį. Sprendimas suteikti Lengvatą priimamas, kai
pateikti dokumentai patvirtina, kad Vietinės rinkliavos mokėtojo nuosavybės ar kita teise
priklausantis turtas buvo nenaudojamas.
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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, Rinkliavų centras per 5 darbo dienas raštu informuoja
Vietinės rinkliavos mokėtoją apie prašymo suteikti Lengvatą netenkinimą.“
19. Pagal Savivaldybės tarybos 2009-12-30 sprendimu Nr. T2-317 patvirtintos Palangos
miesto savivaldybės juridinių asmenų, vietinės rinkliavos mokėtojų, komunalinių atliekų
deklaravimo tvarkos nuostatas:
„4. Juridiniai asmenys, pageidaujantys mokėti vietinę rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių
atliekų kiekį, deklaruoja 2010 metų komunalinių atliekų kiekį (deklaracijos forma pridedama) BĮ
Palangos miesto rinkliavų centrui.“
Teismų praktika
20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – 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
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
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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,
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.“
21. 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:

9

„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.“
Išvados
22. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl Centro reikalavimo
mokėti Rinkliavos skolą už nenaudojamą butą Palangoje pagrįstumo.
23. Savivaldybių institucijos atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, būtinų jų
teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizavimą. Šios funkcijos
įgyvendinimui Savivaldybių taryboms suteikta teisė nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, rinkliavos lengvatas (žr. pažymos 9, 10 ir
12 punktus).
24. Centras, spręsdamas Rinkliavos skaičiavimo klausimus, rengdamas mokėjimo
pranešimus atliekų turėtojams, privalo vadovautis Savivaldybės tarybos patvirtintais
Rinkliavos nuostatų reikalavimais, pagal kuriuos asmenys, valdantys, naudojantys,
disponuojantys nekilnojamuoju turtu, laikytini Rinkliavos mokėtojais (žr. pažymos 17 punktą). Ir
tik nesinaudojimo nekilnojamuoju turtu kalendorinius metus faktą patvirtinančius dokumentus
pateikusiems asmenims taikytina 100 procentų Rinkliavos lengvata, t. y. atleidimas nuo Rinkliavos
(žr. pažymos 18 punktą).
Pareiškėjas kreipėsi į Centrą, prašydamas spręsti Rinkliavos lengvatos taikymo klausimą, kaip
asmeniui, nesinaudojančiam nekilnojamuoju turtu, atitinkamai nesinaudojančiam ir atliekų
surinkimo ir tvarkymo paslauga (žr. pažymos 6 punktą). Pareiškėjo prašymas buvo atmestas,
konstatavus, kad duomenys apie suvartotą elektros energijos kiekį per paskutinius dvylika mėnesių
iki prašymo pateikimo dienos neatitinka fakto, kad nekilnojamojo turto objektas yra nenaudojamas
(žr. pažymos 7 punktą).
25. Pareiškėjo keliamas klausimas dėl reikalavimo mokėti Rinkliavą, kai atliekų tvarkymo
paslauga jis nesinaudoja, susijęs su galimybės atsiskaityti už faktiškai susidarančių atliekų tvarkymą
sudarymo klausimu.
Centras savo poziciją dėl Rinkliavos privalomumo visiems nekilnojamąjį turtą Palangos
miesto savivaldybės teritorijoje turintiems asmenims argumentuoja tuo, kad Rinkliava siejama ne su
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konkrečios paslaugos suteikimu, t. y. nesvarbus konkrečiame objekte susidarančių atliekų kiekis, o
su teise naudotis atliekų surinkimo sistema (žr. pažymos 8 punktą).
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismų praktikoje konstatuojama, jog Rinkliavos nuostatai ta
apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams Rinkliavą mokėti pagal
deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo 3 straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui (žr. pažymos 13, 20-21
punktus). Šios teisminės praktikos pagrindu Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas
Marijampolės apskrityje, atliekantis Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje funkcijas, Paulius
Uleckas 2012-01-23 pateikė Alytaus rajono savivaldybės tarybai teikimą svarstyti Rinkliavos
nuostatų pakeitimo klausimą (žr. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2012-06-15 pažymą
Nr. 4D-2011/4-1375).
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Klaipėdos
apskrityje tikslinga siūlyti įvertinti, ar Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtinti
Rinkliavos nuostatai, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui.
Pažymėtina, kad galimybė mokėti Rinkliavą pagal deklaruotą komunalinių atliekų kiekį
Savivaldybėje numatyta tik juridiniams asmenims (žr. pažymos 19 punktą).
26. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir
17 straipsnio 4 dalį, skundo tyrimo metu paaiškėjus, kad skundą tikslinga nagrinėti kitoje
institucijoje, skundo tyrimas nutraukiamas.
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 yra nagrinėjamas
teisme, skundo tyrimas nutraukiamas.
Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimo mokėti Rinkliavos skolą pagrįstumo klausimas
nagrinėtinas teismine tvarka (žr. pažymos 8 punktą), o Palangos miesto savivaldybės Rinkliavos
nuostatų atitikimo Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam proporcingumo principui klausimas
spręstinas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyboje (žr. pažymos
14 ir 25 punktus), vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1
dalies 3 punktu, X skundo tyrimas nutrauktinas.
27. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius 2012-12-05
pažymoje Nr. 4D-2011/4-1841 rekomendavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui apsvarstyti
galimybę nustatyti bendrus realiais paskaičiavimais pagrįstus nesinaudojimo nekilnojamuoju turtu
faktą patvirtinančius minimalius elektros energijos, vandens sąnaudų dydžius, nes pastebėta, kad
skirtingose savivaldybėse nustatyti skirtingi nesinaudojimą nekilnojamuoju turtu patvirtinantys
elektros energijos ir vandens sąnaudų dydžiai. Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierius prašė informuoti iki 2013-01-31.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X skundo tyrimą nutraukti.
IV. SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS
29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Klaipėdos apskrityje – atsižvelgiant į tai,
kad teismų praktikoje konstatuojama, jog Rinkliavos nuostatai ta apimtimi, kuria nenumato
galimybės atliekų turėtojams Rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte numatytam
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proporcingumo principui, informuoti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių, ar buvo šiuo
aspektu įvertinti Palangos miesto savivaldybės tarybos patvirtinti Rinkliavos nuostatai; jei ne –
inicijuoti šio klausimo sprendimą.
– Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorei – teismo tvarka išnagrinėjus
klausimą dėl reikalavimo mokėti Rinkliavos skolą pagrįstumo, raštu informuoti Lietuvos
Respublikos Seimo kontrolierių apie įsiteisėjusį teismo sprendimą.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti
raštu iki 2013-03-31.

Seimo kontrolierius
Aurelija Sandaitė, 8 706 65120

Augustinas Normantas

