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Vilniaus rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba) 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr.
T3-515 patvirtino Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą lengvatų skyrimo ir tiekimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Aprašas nustato lengvatas, lengvatų skyrimo ir teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.
Aprašo 6 punktas numato, kada taikoma 50 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata. Pagal 6.1 papunktį lengvata taikoma
nedirbantiems senatvės pensinio amžiaus asmenims, valdantiems ir tik jiems vieniems
naudojantiems gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Vilniaus rajono savivaldybės
teritorijoje, o pagal 6.2 papunktį - nedirbantiems asmenims, netekusiems 60-100 proc.
darbingumo, ir gyvenantiems vieniems arba su nedirbančiais senatvės pensinio amžiaus
asmenimis, valdantiems ir tik jiems vieniems naudojantiems gyvenamosios paskirties
nekilnojamojo turto objektą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.
Pagal Aprašo 7.2. papunktį 70 proc. vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvata taikoma nedirbančiam senatvės pensinio amžiaus
asmeniui, nedirbančiam netekusiam 60-100 proc. darbingumo asmeniui, valdančiam ir tik jam
vienam naudojančiam gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektą Vilniaus rajono
savivaldybės teritorijoje.
Aprašo 22 punkte įtvirtinta, jog lengvatos, nurodytos Aprašo 6.1., 6.2. ir 7.2. punktuose,
taikomos asmenims, kurių duomenys apie jų gyvenamąją vietą Vilniaus rajone yra įrašyti į
Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.
Pagal Tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-514 patvirtintų Vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 10 punktą
vietinės rinkliavos mokėtojais yra komunalinių atliekų turėtojai, fiziniai ir juridiniai asmenys,
nuosavybės ar kita teise valdantys ir naudojantys nekilnojamąjį turtą Vilniaus rajono savivaldybės
teritorijoje, privalantys mokėti vietinę rinkliavą. Tai reiškia, jog vietinės rinkliavos mokėtojas yra
bet kuris fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės ar kita teise valdantys ir naudojantys nekilnojamąjį
turtą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje nepriklausomai nuo asmens deklaruotos
gyvenamosios vietos ar įregistruotos buveinės.
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 3 punktas numato, jog į savivaldybės
tarybos kompetenciją patenka rinkliavų lengvatų nustatymas. Tačiau lengvatų ir jų įgyvendinimo
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nustatymas turi būti teisėtas, nepažeisti kitų teisės aktų reikalavimų. Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 3 straipsnio 9 punkte numatyta, jog viešojo administravimo subjektai
privalo vadovautis lygiateisiškumo principu. Principas numato, jog viešojo administravimo
subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi
asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, veiklos
rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių.
Atsižvelgiant į tai, kas aptarta, darytina išvada, jog Aprašo 22 punkte numatyta sąlyga, jog
asmens duomenys apie jo gyvenamąją vietą Vilniaus rajone turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos
gyventojų registrą, nepagrįstai riboja kitų asmenų (neįregistravusių savo gyvenamosios vietos
Vilniaus rajono savivaldybėje), kurie teisėtai valdo nekilnojamąjį turtą Vilniaus rajono
savivaldybėje, galimybę pasinaudoti Aprašo 6.1, 6.2 ir 7.2 punktuose numatytomis lengvatomis.
Tokiu būti yra pažeidžiamas Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintas lygiateisiškumo
principas, sukuriant toje pačioje asmenų grupėje esantiems asmenims skirtingas sąlygas išimtinai
dėl jų gyvenamosios vietos.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu siūlau Vilniaus rajono
savivaldybės tarybai svarstyti Aprašo 22 punkto pakeitimo, suderinant jį su Viešojo
administravimo įstatyme įtvirtintu lygiateisiškumo principu, ar 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. Per nustatytą terminą nepatenkinus
teikimo/nepranešus apie teikimo patenkinimą/atsisakius jį tenkinti, Vyriausybės atstovas,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 2 punktu, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skųs teismui
aukščiau minėtą Aprašo nuostatą.
Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6 straipsnio
1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų įvykdymo
terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto motyvuotas
prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4
straipsnio 9 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia informacija
supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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