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Elektrėnų savivaldybės taryba (toliau – savivaldybės taryba) 2017-03-29 sprendimu
Nr. V.TS-55 patvirtino naujos redakcijos Elektrėnų savivaldybės įmokos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatus (toliau – Nuostatai), kurių 1 priede
nustatyti Įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai
Elektrėnų savivaldybėje. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2017-06-28 sprendimu Nr. V.TS-161
Nuostatų 1 priedo 2 ir 3 lentelės buvo pakeistos.
Nuostatų 1 priedo 2 lentelėje Įmokos dydžiai vieno ir dviejų butų individualių
gyvenamųjų namų savininkams arba įgaliotiems asmenims nustatyti dvinarės įmokos,
susidedančios iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų, dydžiai bei apmokestinamasis
parametras vienai, savivaldybės tarybos nustatytai, nekilnojamojo turto objektų kategorijai vieno ir dviejų butų individualiems namams. Šios lentelės 3 -5 eilutėse nurodyta:
3 eilutėje – kintamoji įmokos dedamoji (tuo atveju, jei naudojamasi kolektyviniu
konteineriu, nutolusiu ne daugiau kaip 0,5 km.), apmokestinamasis parametras - turto
objektas, įmokos dedamosios dydis - 3,1189 eur/mėn.(3,7738 eur/mėn. su PVM);
4 eilutėje – kintamoji įmokos dedamoji (tuo atveju, jei naudojamasi kolektyviniu
konteineriu, nutolusiu nuo 0,5 km. iki 1 km.), apmokestinamasis parametras - turto objektas,
įmokos dedamosios dydis - 2,1832 eur/mėn.(2,6417 eur/mėn. su PVM);
5 eilutėje – kintamoji įmokos dedamoji (tuo atveju, jei naudojamasi kolektyviniu
konteineriu, nutolusiu daugiau kaip 1 km.), apmokestinamasis parametras - turto objektas,
įmokos dedamosios dydis – 1,5595 eur/mėn.(1,8870 eur/mėn. su PVM).
Įvertinus Nuostatų 1 priedo 2 lentelės 3-5 eilutėse nustatytą dvinarę įmoką ir galiojantį
aukštesnės galios reglamentavimą, nustatyta, kad tai pačiai nekilnojamojo turto objektų
kategorijai (vieno ir dviejų butų individualiems namams) kintamoji įmokos dedamoji nustatyta
pažeidžiant aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus.
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 302 straipsnio 3 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 Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711
patvirtintose Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
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turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta įmokos
dydžio nustatymo tvarka.
Taisyklių 18 punkte nustatyta, jog nekilnojamojo turto objektai suskirstomi į kategorijas
savivaldybių sprendimu pasirinktinai pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir (ar) jų paskirtį
ar kitus kriterijus, vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų rūšių sąrašu, kurį pagal ATĮ 30 1
straipsnio 2 dalį nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 22 punkte nurodyta, kad
nustatant įmokos dydį, taikoma dvinarė įmoka, susidedanti iš pastoviosios ir kintamosios
dedamųjų.
Pažymėtina, jog Taisyklėse išskirtos dvi kintamosios įmokos mokėtojų grupės, t. y.:
nekilnojamojo turto objektų savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurie naudojasi kolektyviniais
konteineriais ir nekilnojamojo turto objektų savininkai, kurie naudojasi individualiais,
konkrečiam objektui priskirtais konteineriais. Atsižvelgiant į įmokos mokėtojų grupes,
kiekvienos kategorijos nekilnojamojo turto objektams, kintamoji įmokos dedamoji nustatoma
pagal vieną iš Taisyklių 31 ar 33 punktuose baigtiniu sąrašu nustatytų kintamųjų pasirinktinai
Taisyklių 33 punkte nurodyta, jog nustatant kintamąją įmokos dedamąją visų
kategorijų nekilnojamojo turto objektams, kurių savininkai naudojasi kolektyviniais
konteineriais( tai yra neturi konkrečios kategorijos nekilnojamojo turto objektams priskirtos
įrengtos ir (arba) tik tos kategorijos nekilnojamojo turto objektams naudotis skirtos konteinerių
aikštelės), gali būti taikoma viena iš šių kintamųjų pasirinktinai:
33.1. nekilnojamojo turto paskirtis ir plotas:
33.2. nekilnojamojo turto paskirtis ir objektų skaičius;
33.3. gyventojų/darbuotojų skaičius;
33.4. atiduodamų mišrių komunalinių atliekų svorio (kiekio) norma (remiantis nustatyta
atliekų susikaupimo norma, jeigu ji savivaldybės sprendimu nustatoma).
Taisyklių 34 punktas taip pat nustato, jog už kiekvienos kategorijos nekilnojamojo
turto objektus, kurių savininkai naudojasi kolektyviniais konteineriais, mokėtina kintamoji
įmokos dalis turi būti išdalyta (apskaičiuota) pagal vieną iš Taisyklių 33 punkte nurodytų
kintamųjų pasirinktinai.
Išanalizavus Nuostatų 1 priedo 2 lentelę nustatyta, jog 3-5 eilutėse tos pačios kategorijos
nekilnojamojo turto objektams, t. y. vieno ir dviejų butų individualiems namams, kurie
naudojasi kolektyviniais konteineriais, kintamoji įmokos dedamoji nustatyta ne tik pagal
Taisyklių 33 punkte nustatytą vieną iš kintamųjų t. y. nekilnojamojo turto paskirtį ir objektų
skaičių (Taisyklių 33.2.), bet ir pagal dar vieną kintamąją, t. y. atstumą tarp nekilnojamojo turto
objekto, kurio savininkas naudojasi kolektyviniu konteineriu, ir kolektyvinio konteinerio. O tai
neatitinka Taisyklių 34 punkte nustatytam reikalavimui, jog už kiekvienos kategorijos
nekilnojamojo turto objektus, kurių savininkai naudojasi kolektyviniais konteineriais, mokėtina
kintamoji įmokos dalis turi būti išdalinta (apskaičiuota) tik pagal vieną iš Taisyklių 33 punkte
nurodytų kintamųjų pasirinktinai. Be to, Taisyklių 33 punkte, nustatančiame baigtinį kintamųjų
įmokos dedamųjų sąrašą, iš kurio galima pasirinkti tik vieną kintamųjų, pagal kurią
apskaičiuojama mokėtina kintamosios įmokos dalis, atstumo kriterijaus (kintamios
priklausančios nuo nekilnojamojo turto objekto iki kolektyvinio konteinerio atstumo) nėra.
Įvertinus tai, nustatyta, jog savivaldybės taryba, nustatydama kintamosios įmokos
dedamąją, priklausančią nuo atstumo, pasirinko kitokią įmokos kintamąją dedamąją nei
numatytą Taisyklėse ir tuo pažeidė Taisyklių 34 punktą. Todėl Nuostatų 1 priedo 2 lentelės 3–
5 eilutės, kuriose kintamoji įmokos dedamoji tos pačios kategorijos nekilnojamojo turto
objektams (vieno ir dviejų butų individualiems namams) nustatyta pagal kintamąją – atstumą
tarp nekilnojamojo turto objekto ir kolektyvinio konteinerio, ir tuo pagrindu išdiferencijuotas
kintamosios įmokos dydis, neatitinka kartu ir ATĮ 302 straipsnio 3 dalies nuostatos.
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnis įtvirtina
pagrindinius vietos savivaldos principus. Šio straipsnio 6 punktas įtvirtina savivaldybės veiklos
ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, kuris reiškia, kad
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savivaldybės institucijų ir kitų 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 2017-03-29 sprendimu Nr. V.TS-55
patvirtintų Nuostatų 1 priedo 2 lentelės 3-5 eilutėse nustatytų vieno ir dviejų butų individualių
namų savininkams, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais, kintamųjų įmokos dedamųjų,
priklausančių nuo atstumo tarp nekilnojamojo turto objekto ir kolektyvinio konteinerio, ir tuo
pagrindu išdiferencijuotų mokėtinų kintamųjų įmokos dedamųjų dydžių pakeitimo ar
panaikinimo klausimą.
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.

Vyriausybės atstovė
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