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Trakų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros
taisyklių, patvirtintų Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.
S1-165 „Dėl Trakų rajono savivaldybės miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 10.12 papunktyje nustatyta, kad asmenims
draudžiama teikti mokamas automobilių stovėjimo paslaugas (toliau – paslaugos) kiemuose,
kuriuose pagal projektą ir aplinkosaugos, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių, statybos
techninių reikalavimų reglamento STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo
sistemos“ (toliau – Reglamentas) reikalavimus neįrengtos automobilių stovėjimo aikštelės
(toliau – aikštelės). Taisyklių 10.12.1, 10.12.2 ir 10.12.5 papunkčiuose nustatyti šie aikštelių
įrengimo reikalavimai: aikštelėse turi būti įrengta ažūrinių plytelių, natūralių akmenų arba
skaldos danga, naftos produktų gaudyklės, atstumas nuo aikštelių iki gyvenamųjų namų turi
būti ne mažesnis kaip 10 m.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio
1 punkte įtvirtintas įstatymo viršenybės principas, kuris reiškia, kad viešojo administravimo
subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi
atitikti Įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus ir kad administraciniai aktai, susiję su asmenų
teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Įstatymo 3 straipsnio
4 punkte įtvirtintas nepiktnaudžiavimo valdžia principas, kuris reiškia, kad viešojo
administravimo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint
Įstatymo nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti
administracinius sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta,
tikslų. Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „privalomus reikalavimus asmenims nustato
tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai“.
Iš Taisyklių 10.12 papunkčio turinio matyti, kad paslaugai teikti būtinas statinys –
aikštelė. Aukštesnės galios teisės aktai nenustato, kad paslauga gali būti teikiama tik statinyje.
Aikštelė gali būti ne tik statinys, bet ir atitinkamos paskirties ir naudojimo būdo žemės sklypas
(jo dalis). Todėl Taisyklių 10.12 papunktyje nustatytas reikalavimas aikštelę įrengti pagal
projektą, aikštelės dangos ir atstumo iki kitų statinių reikalavimai nepagrįstai riboja asmenų
teisę teikti paslaugą.
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Be to, aukštesnės galios teisės aktai nenustato, kad paslauga gali būti teikiama tik
aikštelėje, kurioje įrengtos naftos produktų gaudyklės. Taisyklių 10.12 papunktyje nustatytas
reikalavimas įrengti šiuos įrenginius taip pat nepagrįstai riboja asmenų teisę teikti paslaugą.
Įvertinus tai, kas išdėstyta aukščiau, darytina išvada, kad Taisyklių 10.12 papunkčio
dalis, kurioje nustatyta, kad aikštelė turi būti įrengta pagal projektą ir Reglamento reikalavimus,
taip pat Taisyklių 10.12.1, 10.12.2 ir 10.12.5 papunkčiai prieštarauja Įstatymo 3 straipsnio 1 ir
4 punktų bei 6 straipsnio 4 dalies nuostatoms.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, s i ū l a u svarstyti Taisyklių 10.12 papunkčio pakeitimo ar
Taisyklių 10.12 papunkčio dalies, kurioje nustatyta, kad aikštelė turi būti įrengta pagal projektą
ir Reglamento reikalavimus, ir Taisyklių 10.12.1, 10.12.2 ir 10.12.5 papunkčių panaikinimo
klausimą.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės
atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Savivaldybės
administravimo subjekto motyvuotu prašymu Vyriausybės atstovas gali pratęsti teikimo
įvykdymo terminą.
Informuoju, jog per nustatytą terminą netenkinus teikimo, nepranešus apie teikimo
įvykdymą ar atsisakius jį tenkinti, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka turi kreiptis į teismą dėl
administracinio akto panaikinimo.
Vadovaudamasis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 9
dalimi, savivaldybės meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su informacija
apie teikimą supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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