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Elektrėnų savivaldybės taryba 2016-04-27 sprendimo Nr. V.TS-87 „Dėl uždarosios
akcinės bendrovės ,,Elektrėnų komunalinis ūkis‘‘ komunalinių atliekų tarifų patvirtinimo“
(toliau – Sprendimas) 1 punktu patvirtino uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrėnų
komunalinis ūkis‘‘ komunalinių atliekų išvežimo tarifus eurais su pridėtinės vertės mokesčiu:
1. Daugiabučiams namams (su didelių gabaritų atliekomis): 1.1. 1 m2 –0,093; 2.
Individualiems namams (su didelių gabaritų atliekomis): 2.1. 1 m3–26,51; 2.2. 0,12 m3
konteineris – 3,18; 2.3. 0,24 m3 konteineris – 6,36; 3. Įmonėms (be didelių gabaritų atliekų):
3.1. 1 m3–20,98; 3.2. 1,1 m3 konteineris – 23,08; 3.3. 0,12 m3 konteineris – 2,52; 3.4. 0,24 m3
konteineris – 5,04, o 2 punktu nustatė, kad Sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kai bus
pradedamos vežti atliekos į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius.
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad
nustatant rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą dydį, turi būti vadovaujamasi Vyriausybės patvirtintomis taisyklėmis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl vietinės
rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Vietinės rinkliavos ar
kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio
nustatymo taisykles (toliau – Taisyklės) (nauja redakcija galioja nuo 2016-04-23), kurių 2
punkte nurodyta, jog taisyklėmis vadovaujasi savivaldybės, nustatydamos įmokos dydį
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka. Taisyklių 22 punkte
nurodyta, kad nustatant įmokos dydį, taikoma dvinarė įmoka, t. y. susidedanti iš pastoviosios
ir kintamosios dedamųjų.
Atsižvelgiant į tai, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos Sprendimo 1 punktu patvirtinti
tarifai (įmoka) už komunalinių atliekų išvežimą neatitinka Taisyklių 22 punkte nustatyto
reikalavimo, kad įmoka būtų dvinarė, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų,
darytina išvada, kad minimas Sprendimo 1 punktas yra neteisėtas ir turi būti pakeistas
suderinant su Taisyklių 22 punktu arba panaikintas.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis įtvirtina
pagrindinius vietos savivaldos principus. Šio straipsnio 6 punktas imperatyviai nurodo, kad
vietos savivalda grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų
sprendimų teisėtumo principu. Šis principas reiškia, kad savivaldybės institucijų ir kitų
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savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
Remiantis aukščiau išdėstytu, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, siūlau Elektrėnų
savivaldybės tarybai artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne vėliau kaip per
vieną mėnesį) svarstyti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016-04-27 sprendimo Nr. V.TS-87
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Elektrėnų komunalinis ūkis‘‘ komunalinių atliekų tarifų
patvirtinimo“ 1 punkto panaikinimo ar pakeitimo klausimą, nustatyti dvinarę įmoką už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje (bet ne
vėliau kaip per mėnesį) nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės
atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per nustatytą terminą
atsisakius teikimą įvykdyti (nepranešus apie teikimo įvykdymą) Vyriausybės atstovas,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 2 punktu kreipiasi į atitinkamos kompetencijos teismą dėl tokio
administravimo subjekto neveikimo.
Informuoju, jog pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų
veiksmų įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
4 straipsnio 9 dalį meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia
informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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