PAŽYMA DĖL SKUNDO
PRIEŠ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
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Vilnius
I. SKUNDO ESMĖ
1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama – pareiškėjas) skundą
dėl Joniškio rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų
veiksmų, sprendžiant klausimus, susijusius su vietine rinkliava už atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau vadinama – Rinkliava).
2. Pareiškėjas skunde nurodė:
2.1. jis nepagrįstai apmokestinamas Rinkliava kaip ūkininkas, nors Joniškio rajone negyvena,
ūkininko ūkio nėra įregistravęs, ūkinės veiklos nevykdo, yra bedarbis, tik deklaruoja pasėlius ir
gauna išmokas už 5,25 ha žemės;
2.2. asmenų, gaunančių tiesiogines išmokas už pasėlių deklaravimą kaip paramą, o iš
Savivaldybės – teisinę pagalbą, apmokestinimas Rinkliava yra nepagrįstas.
3. Pareiškėjas prašo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus ištirti nurodytas aplinkybes ir
apginti jo teises.
II. TYRIMAS IR IŠVADOS
4. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į skunde nurodytas aplinkybes,
kreipėsi į Savivaldybės administraciją ir į viešąją įstaigą Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą
(toliau vadinama – ŠRATC), prašydamas pateikti oficialiai patvirtintomis dokumentų kopijomis
pagrįstą informaciją.
Tyrimo metu atlikta 2011-01-28 tuomečio Savivaldybės administracijos direktoriaus
Gedimino Čepulio raštu Nr. (11.7)S-39, 2012-12-19 Savivaldybės administracijos direktoriaus
Voldemaro Bandžiuko raštu Nr. (7.13)S-2430 bei laikinai ŠRATC direktoriaus pareigas einančio
Vidmanto Komo 2012-12-20 raštu Nr. 12-R-4916 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui
pateiktos informacijos analizė.
Nustatytos tyrimui reikšmingos aplinkybės
5. 2010-06-15 Savivaldybės mero pavaduotojos, atliekančios mero pareigas Rimantės
Misiūnienės raštu Nr. (11.7)S-901 pareiškėjas buvo informuotas:
„Savivaldybės 2009-12-17 sprendimu Nr. T-286 nuo 2010-01-01 yra apmokestinami
ūkininkai ar fiziniai asmenys, deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus Savivaldybės
teritorijoje nuo 1 ha ir daugiau pagal atliekų turėtojų kategorijas.
Kadangi Jūsų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotai yra deklaruojami Savivaldybės
teritorijoje, todėl ir Rinkliavos mokestis pagal Savivaldybės tarybos sprendimą yra privalomas.
Jums už 2010 metus kaip ūkininkui reikia sumokėti 20 Lt.“
6. Dėl sprendimo, kurio pagrindu buvo skaičiuota Rinkliava, panaikinimo pareiškėjas kreipėsi
į teismą.
Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktoriaus Tado Baltuškos
2010-09-06 sprendime „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“ pažymėta:
„Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, vadovaudamasi Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 13 straipsnio 1 dalimi, 14

straipsnio 2 dalimi, 18 straipsnio 2 dalimi, 20 straipsnio 1 dalimi: nusprendė teikti X antrinę teisinę
pagalbą administracinėje byloje dėl įpareigojimo panaikinti Rinkliavą ir 2009-12-17 Savivaldybės
tarybos Nr. T-286 sprendimo panaikinimo, parengiant teismui dokumentus ir atstovaujant pirmos
instancijos teisme, įskaitant vykdymo procesą, atleidžiant nuo žyminio mokesčio ir kitų
bylinėjimosi išlaidų, apmokant 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
[...] X pateikė metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurią išnagrinėjus nustatyta, kad
pareiškėjo turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-25
nutarimo Nr. 470 „Dėl asmenų turto ir pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ 1.1
punktu pareiškėjui nustatyto pirmojo 27075,00 Lt turto ir 6400,00 Lt pajamų lygio. Vadovaujantis
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 2 punktu valstybės
garantuojama ir apmokama antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalis X yra 100 procentų.“
Šiaulių apygardos administracinio teismo 2010-09-22 nutartimi administracinėje byloje Nr. ...
pareiškėjo skundas pripažintas nepaduotu dėl skundo trūkumų.
7. Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto skyriaus 2009-12-15 aiškinamajame
rašte dėl Rinkliavos nuostatų papildymo pažymėta:
„Siūloma apmokestinti rajono ūkininkus ar fizinius asmenis, deklaravusius žemės ūkio
naudmenas ir pasėlių plotus. Pas juos susikaupia atliekų kiekiai, tai špagatas, polipropilenas, įvairūs
maišai nuo trąšų ir kt. Visa tai keliauja į atliekų priėmimo punktus arba į sąvartyną, pamiškes,
buvusias fermas ir taip toliau. Tai yra ūkininkavimo gamybinės atliekos, kurios šiuo metu nėra
apmokestinamos.
[...] Apmokestintiems ūkininkams ar fiziniams asmenims už mokamą Rinkliavą bus
surenkamos tik mišrios komunalinės atliekos ir nedidelio gabarito padangos. Mišrios komunalinės
atliekos tai – perdirbti netinkama plėvelė, pašarų presavimo virvės, dėvėti spec. drabužiai ir avalynė
ir kitos perdirbti netinkamos atliekos. Šių atliekų surinkimui bus naudojami 240 litrų talpos
plastikiniai konteineriai ir 100 litrų talpos skaidrūs plastikiniai maišai. Atliekos bus išvežamos tokiu
pat grafiku kaip ir gyventojams. Atliekų išvežimo dieną pripildytas konteineris arba maišas
pastatomas atliekų surinkimo privažiuojamoje vietoje. Atliekos bus vežamos iš su atliekų vežėju
suderintų vietų. “
8. UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ komisijos, susidedančios iš meistro ..., dispečerės ... ir
darbininko ..., 2011-03-01 surašytame akte, užfiksuota:
„X, gyvenantis Pakruojo rajone, ... kaime, atsisako pasirašyti sutartį ir priimti konteinerį
komunalinėms atliekoms ir maišus antrinėms atliekoms. Gyvena Pakruojo rajone ... kaime (miške),
žemės turi 5 ha – ganyklą, atvažiavęs nusipjauna ir išsiveža šieną. Žemė yra Rūdiškių seniūnijoje, ...
kaime, tarp miškų.“
9. Savivaldybės administracija 2012-12-19 raštu Nr. (7.13)S-2430 Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolierių informavo:
„Pareiškėjui 2011 ir 2012 metais Rinkliava apskaičiuota, vadovaujantis Savivaldybės tarybos
2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 (su pakeitimais ir papildymais, padarytais 2008-05-22 sprendimu
Nr. T-96, 2008-08-28 sprendimu Nr. T-169, 2009-01-08 sprendimu Nr. T-1, 2009-02-19 sprendimu
Nr. T-16, 2009-11-19 sprendimu Nr. T-263 ir 2009-12-17 sprendimu Nr. T-286) patvirtintais
Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatais (toliau vadinama –
Nuostatai) ir pareiškėjo pasėlių deklaracijomis Nr. 10-1003986425-A1-1 pateikta 2010-06-07 ir Nr.
11-1003986425-A1-1 pateikta 2011-06-10.
Už 2011 m. ir 2012 m. pareiškėjui paskaičiuota Rinkliava po 20 Lt.
Šiuo metu skola yra už 2010, 2011, 2012 metus, iš viso 60 Lt.
[...] Savivaldybėje Rinkliava renkama iš ūkininkų ir fizinių asmenų, deklaravusių žemės
ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Šie asmenys yra priskirti atliekų turėtojų kategorijai
(Nuostatų priedo 10-16 eilutės). Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema privalo naudotis visi
komunalinių atliekų turėtojai, gyvenantys ir veikiantys savivaldybės teritorijoje (Taisyklių 17

punktas). Ūkininkams ir fiziniams asmenims, deklaravusiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių
plotus, priklausomai nuo turimų hektarų skaičiaus Nuostatų priedo 10-16 eilutėse nustatytos
skirtingos atliekų susikaupimo normos, pagal kurias paskaičiuojama Rinkliava.
Asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir
kaimo plėtrai, privalo įregistruoti žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
Viena iš sąlygų, siekiant įregistruoti žemės ūkio valdą, yra ta, kad fizinis asmuo turi plėtoti
bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšių. Dėl šios priežasties Nuostatų
4.3 punkte ir 5.6 punkte įtvirtinta, kad Rinkliavos mokėtojai yra ūkininko ar fizinio asmens
ūkis, už Rinkliavos mokėjimą yra atsakingas ūkininkas ar fizinis asmuo, kurio vardu
įregistruotas ūkis. Sistemiškai aiškinant Nuostatų 4, 3, 5, 6 punktus ir Nuostatų priedo 10-16
eilutes bei atsižvelgiant į tarybos narių valią, kuri matyti Savivaldybės tarybos 2009-12-17
sprendime Nr. T-286 ir šio sprendimo aiškinamajame rašte, matyti, kad yra siekiama apmokestinti
ūkininkus ir fizinius asmenis, deklaravusius žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
2009 metais gruodžio mėnesį teikiant savivaldybės tarybai svarstyti sprendimo projektą
dėl Rinkliavos nuostatų pakeitimo, pirminis sprendimo projekto variantas buvo teikiamas
siekiant apmokestinti tik ūkininkus, tačiau Savivaldybės tarybos komitetuose buvo siūloma
pritarti Savivaldybės tarybos sprendimo projektui tik su pakeitimais, kuriais būtų
apmokestinti ne tik ūkininkai, deklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, bet ir fiziniai
asmenys.“
10. Seimo kontrolieriui paprašius Savivaldybės administracijos paaiškinti, ar pagal
Savivaldybėje galiojantį teisinį reguliavimą apmokestinimo už atliekų tvarkymą srityje, numatyta
galimybė atliekų turėtojams Rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, atsakyta:
„Nuostatuose galimybė atliekų turėtojams Rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų
kiekį nenumatyta. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje
(administracinė byla Nr. A-575-3542-11), aiškinant Rinkliavos teisinį reglamentavimą, pažymėta,
kad, įstatymų leidėjas vietinės rinkliavos nesieja su atitinkamomis paslaugomis. Vietinės rinkliavos
objektas iš esmės yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y.
asmuo, norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo
sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip
pat pažymima, jog atliekų tvarkymo įstatymas nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų
tvarkymo išlaidas apmokėtų pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį. Atliekų tvarkymo
įstatyme numatytas principas „teršėjas moka“, kuris į nacionalinę teisę buvo perkeltas įgyvendinant
Europos Sąjungos teisės aktus, savaime nedraudžia nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis
apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį. Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A-575-3542-11 pripažino, kad nors
asmuo, patenkantis į turinčių mokėti vietinę rinkliavą subjektų sąrašą nesinaudojo atliekų surinkimo
ir tvarkymo paslaugomis, tačiau privalėjo sumokėti Rinkliavą.
Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Savivaldybės tarybos 2010-08-05 sprendimu Nr. T155 (toliau vadinama – Taisyklės), 17 punkte nurodyta, kad savivaldybės atliekų tvarkymo sistema
privalo naudotis visi komunalinių atliekų turėtojai, gyvenantys ir veikiantys savivaldybės
teritorijoje. Asmuo, norėdamas įgyti teisę naudotis savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo
sistema, privalo sumokėti atitinkamą Rinkliavą Taisyklių 122 punkte nustatyta, kad atliekų turėtojai
privalo informuoti administratorių ir atliekų surinkėją bei vežėją, jeigu esamo konteinerių skaičiaus
ar talpos nepakanka, 110 punkte nustatyta, kad atokesni ir vienkiemių Rinkliavos mokėtojai (pagal
suderintą su administratoriumi sąrašą), kurie neaprūpinami atskirais konteineriais, šalina
komunalines atliekas artimiausiuose grupėmis pastatytuose 1,1 m talpos konteineriuose. Pareiškėjui
kartu su mokėjimo pranešimu buvo nusiųsta informacija apie aprūpinimą atliekų surinkimo
priemonėmis – nurodyta, kada atliekų surinkėjas aprūpina maišais ir konteineriais asmenis ir
ūkininkus, deklaravusius žemės ūkio naudmenis ir pasėlius, kad ūkyje susidariusias mišrias atliekas
galima krauti į konteinerius, išdalintus kaip gyventojams, kur kreiptis dėl atliekų surinkimo
priemonių Savivaldybės mero 2012-01-24 rašte Nr. (11.7)R-490 „Dėl atsakymo į pareiškėjo

klausimus“ nurodyta, kad atliekų turėtojas turi teisę naudotis visa savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistema ir savo atliekas išmesti artimiausiuose kaimuose esančiuose grupiniuose
konteineriuose.“
11. Iš Savivaldybės administracijos ar ŠRATC pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjas
už 2009, 2010, 2011 ir 2012 metus deklaravęs ganyklas–pievas.
Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos
12. 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.“
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.“
13. 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.“
14. 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.“
15. 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:
„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“.
16. 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.“
17. 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“.

18. Pagal 2009-01-19 Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio tiesioginės paramos
schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos
schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006,
(EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nuostatas:
2 straipsnis:
„a) „ūkininkas“ – fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, nesvarbu,
koks šios grupės ar jos narių juridinis statusas, suteikiamas pagal nacionalinę teisę, kurių valda yra
Bendrijos teritorijoje, kaip apibrėžta Sutarties 299 straipsnyje, ir kurie verčiasi žemės ūkio veikla;
b) „valda“ – visi gamybos vienetai, kuriuos valdo ūkininkas ir kurie yra vienos valstybės
narės teritorijoje;
c) „žemės ūkio veikla“ – žemės ūkio produktų gamyba, auginimas, įskaitant derliaus
nuėmimą, melžimas, gyvulių veisimas ir ūkinių gyvulių laikymas arba geros agrarinės ir
aplinkosaugos žemės būklės išlaikymas, kaip nustatyta 6 straipsnyje.“
6 straipsnis:
„Gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė
1.
Valstybės narės užtikrina, kad bus išlaikoma visos žemės ūkio paskirties žemės, ypač
gamybai nebenaudojamos žemės, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės,
atsižvelgdamos į konkrečias atitinkamų teritorijų charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir klimato
sąlygas, esamas ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo veiklą ir ūkių
struktūras, nacionaliniu ar regioniniu lygiu nustato būtiniausius privalomus gerai agrarinei ir
aplinkosaugos būklei taikomus reikalavimus, nustatytus III priede. Valstybės narės negali nustatyti
minimalių reikalavimų, kurie nėra numatyti toje sistemoje.“
19. Pagal 2002-06-25 Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio, ir kaimo plėtros
įstatymo IX-987 (2008-07-01 įstatymo Nr. X-1663 redakcija su pakeitimais) nuostatas:
2 straipsnis:
„21. Žemės ūkio veikla – žemės ūkio produktų gamyba, paslaugų žemės ūkiui teikimas ir
(arba) geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės palaikymas.
22. Žemės ūkio veiklos subjektas – žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąja veikla
užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje
registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.
8 straipsnio 4 dalis:
Valstybės ir Europos Sąjungos paramos lėšų naudojimo tvarką ir sąlygas nustato Žemės ūkio
ministerija.“
20. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011-03-10 įsakymu Nr. 3D-192
patvirtintų Paramos už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų
administravimo bei kontrolės 2011 m. taisyklių nuostatas:
„4. pagrindinės šiose taisyklėse naudojamos sąvokos:
[...] Daugiametė ganykla arba pieva – užsėtas daugiametėmis žolėmis arba natūralus
nenaudojamas sėjomainoje penkerius ar daugiau metų žemės plotas gyvuliams ganyti, žolei ar
šienui gauti.
Deklaruotas laukas – paramos paraiškoje nurodytas žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitas
laukas.
Deklaruotas pasėlis – paramos paraiškoje deklaruotame lauke nurodytas augalų pasėlis.
Deklaruotas plotas – paramos paraiškoje nurodytų žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar kitų
laukų, už kuriuos žemės ūkio veiklos subjektas prašo išmokų, plotų suma.
[...] 7. Pareiškėjo žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registre.
[...] 9. Išmokas galima gauti tik už tas žemės ūkio naudmenas, kurios 2003-06-30 buvo geros
agrarinės būklės, nepaisant, ar minėtą dieną jos buvo naudojamos gamybai, ar ne.“

Vietos savivaldos institucijos teisės aktai
21. Pagal Savivaldybės tarybos 2010-08-05 sprendimu Nr. T-155 patvirtintų Joniškio rajono
savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatas:
„2. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės:
[...] 2.6. privalomos visiems Savivaldybės gyventojams ir Savivaldybės teritorijoje
veikiančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, ūkininkams ir kitiems ūkio subjektams;
[...] 5. Taisyklėse naudojamos šios sąvokos:
[...] 5.2. Komunalinės atliekos – buitinės (buityje susidarančios) ir kitokios atliekos, kurios
savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas, taip pat ir susidarančios įmonių, įstaigų ir
organizacijų veikloje, išskyrus gamybines atliekas, kurios, vadovaujantis Aplinkos ministerijos
nustatyta tvarka, negali būti tvarkomos savivaldybės atliekų tvarkymo sistemoje.
[...] 5.12. Atliekų turėtojas – atliekų gamintojas arba asmuo, turintis atliekų. Tai individualių
namų valdų savininkai, butų savininkai, sodų ir garažų valdų savininkai, juridiniai asmenys,
ūkininkai ir kiti ūkio subjektai.
[...] 5.20. Atliekų susidarymo vieta – įrenginys ar teritorija, kurioje dėl ūkinės ar kitos veiklos
susidaro atliekų.
[...] 5.30. Vietinė rinkliava – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma rinkliava
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.
17. Savivaldybės atliekų tvarkymo sistema privalo naudotis visi komunalinių atliekų turėtojai,
gyvenantys ir veikiantys Savivaldybės teritorijoje.“
22. Savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 patvirtintų Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų reikalavimus:
„4. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys komunalinių
atliekų, kurių atsikrato, nori atsikratyti ar privalo atsikratyti, išskyrus tuos ūkinius subjektus, kurie
teisės aktų nustatyta tvarka privalo gauti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės arba gamtos
išteklių naudojimo leidimą, o leidime nustatyti atliekų tvarkymo reikalavimai negali būti vykdomi
pagal Savivaldybės atliekų tvarkymo sistemą:
4.1. fiziniai asmenys:
4.1.1. Joniškio rajono daugiabučių namų, savivaldybės gyvenamųjų patalpų, individualių
namų valdų ar kitų gyvenamųjų patalpų gyventojai (toliau – gyventojai);
4.1.2. Joniškio rajono garažų, esančių ne individualių namų valdose (toliau – garažai),
savininkai, individualia veikla besiverčiantys gyventojai;
4.2. juridiniai asmenys – įstaigos, organizacijos, sodininkų bendrijos, įmonės ir kiti ūkiniai
subjektai, jų filialai ir atstovybės, esančios Joniškio rajone;
4.3. ūkininko ar fizinio asmens ūkis.
[...] 5. Už Rinkliavos mokėjimą atsakingi:
[...] 5.6. ūkininkas arba fizinis asmuo, kurio vardu įregistruotas ūkis.“
[...] 17. [...] Ūkininkų ir fizinių asmenų ūkiai apmokestinami pagal praėjusių metų deklaruotus
žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. [...].“
Teismų praktika
23. 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
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.“
24. 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:
„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
25. Pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių dėl Savivaldybės
administracijos pareigūnų reikalavimo mokėti Rinkliavą pagrįstumo (neatsižvelgiama į tai, kad
ūkininko ūkio pareiškėjas neregistravęs ir jokios ūkinės veiklos nevykdo, atliekų nesukaupia).
26. Savivaldybių institucijos atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymo sistemų, būtinų jų
teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizavimą. Šios funkcijos
įgyvendinimui Savivaldybių taryboms suteikta teisė nustatyti Rinkliavą (žr. pažymos 12-13
punktus).
27. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal galiojantį teisinį reguliavimą atliekų tvarkymo
srityje Savivaldybėje prieštaringai vertintinas pareiškėjo, kaip atliekų turėtojo statusas:
27.1. pagal Savivaldybės tarybos patvirtintų Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų reikalavimus, visi fiziniai asmenys,
deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius Savivaldybės teritorijoje, laikytini
Rinkliavos mokėtojais (žr. pažymos 22 punktą);
27.2. prievolė naudotis Savivaldybės atliekų surinkimo sistema įtvirtinta Taisyklėse, tačiau
pačiose Taisyklėse nurodyta, kad jos privalomos Savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ir
veikiantiems asmenims (žr. pažymos 21 punktą).
28. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas gyvena ne Joniškio rajone (žr. pažymos 8 punktą), jis
neatitinka Taisyklėse nurodytos sąlygos dėl buvimo Savivaldybės teritorijoje. Tačiau ŠRATC,
spręsdamas Rinkliavos skaičiavimo klausimus, rengdamas mokėjimo pranešimus atliekų
turėtojams, privalo vadovautis Savivaldybės tarybos patvirtintais Rinkliavos nuostatų
reikalavimais, pagal kuriuos fiziniai asmenys, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius
Joniškio rajone, laikytini Rinkliavos mokėtojais (žr. pažymos 22 punktą).
Savivaldybės administracijos pareigūnai pareiškėjo prašymo neskaičiuoti Rinkliavos
netenkino (žr. pažymos 5 punktą).
29. Pareiškėjo keliamas klausimas dėl reikalavimo mokėti Rinkliavą, kai atliekų tvarkymo
paslauga jis nesinaudoja, nes jokios ūkinės veiklos, dėl kurios galėtų susidaryti atliekos, nevykdo,
susijęs su galimybės atsiskaityti už faktiškai susidarančių atliekų tvarkymą sudarymo klausimu.
Savivaldybės administracija savo poziciją dėl Rinkliavos privalomumo visiems nekilnojamąjį
turtą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje turintiems asmenims (įskaitant ir fizinius asmenis,
deklaruojančius Joniškio rajone žemės ūkio naudmenas ir pasėlius) argumentuoja tuo, kad
Rinkliava siejama ne su konkrečios paslaugos suteikimu, t. y. nesvarbus konkrečiame objekte
susidarančių atliekų kiekis, o su teise naudotis atliekų surinkimo sistema (žr. pažymos 10 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 16, 23-24
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 Šiaulių
apskrityje tikslinga siūlyti įvertinti, ar Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinti
Rinkliavos nuostatai neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3
straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui.

30. 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.
Atsižvelgiant į tai, kad reikalavimo dėl pareiškėjui priskaičiuotos Rinkliavos skolos teisėtumo
klausimas nagrinėtinas teismine tvarka, o Joniškio rajono savivaldybės Rinkliavos nuostatų
atitikimo Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintam proporcingumo principui klausimas
spręstinas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnyboje, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, X skundo
tyrimas nutrauktinas.
31. Pažymėtina, kad Savivaldybės administracijos duomenimis, asmenys, pretenduojantys
gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti
žemės ūkio valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre; viena iš sąlygų, siekiant įregistruoti žemės
ūkio valdą, yra ta, kad fizinis asmuo turi plėtoti bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios
veiklos rūšių. O mišriomis komunalinėmis atliekomis, kurios surenkamos iš ūkininkų ir fizinių
asmenų, deklaruojančių pasėlius, Savivaldybės administracijos duomenimis, yra perdirbti
netinkama plėvelė, pašarų presavimo virvės, dėvėti specialūs drabužiai ir avalynė ir kitos perdirbti
netinkamos atliekos (žr. pažymos 7 punktą).
Pažymėtina, kad žemės ūkio veiklai pagal Žemės ūkio, maisto ūkio, ir kaimo plėtros įstatymo
priskiriama ir geros agrarinės, aplinkosauginės žemės būklės palaikymas, t. y. paramos teikimas
galimas ir už gamybai nenaudojamos žemės deklaravimą.
Atsižvelgiant į tai, kad klausimai, susiję su paramos pasėlius deklaravusiems asmenims
teikimu, yra Žemės ūkio ministerijos kompetencija, šiai institucijai tikslinga siūlyti pateikti išvadą,
ar pasėlius deklaruojantys asmenys visais atvejais privalo vykdyti ūkinę veiklą, ar pasėlių
deklaravimas galimas, nevykdant ūkinės veiklos.
32. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės politiką atliekų tvarkymo srityje vykdo Aplinkos
ministerija, šiai institucijai tikslinga siūlyti pateikti išvadą, ar pasėlius deklaruojantys asmenys,
neregistravę ūkininkų ūkių, nevykdantys ūkinės veiklos, dėl kurios galėtų susidaryti atliekos,
laikytini atliekų turėtojais.
III. SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS
33. 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
34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies
1 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius rekomenduoja:
– Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovui Šiaulių 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 proporcingumo
principui, informuoti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių, ar buvo šiuo aspektu įvertinti
Joniškio rajono savivaldybės tarybos patvirtinti Rinkliavos nuostatai; jei ne – inicijuoti šio klausimo
sprendimą.
– Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai – pateikti išvadą, ar pasėlius deklaruojantys
asmenys visais atvejais privalo vykdyti ūkinę veiklą, ar pasėlių deklaravimas galimas, nevykdant
ūkinės veiklos.

– Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai – pateikti išvadą, ar pasėlius deklaruojantys
asmenys, neregistravę ūkininkų ūkių, nevykdantys ūkinės veiklos, dėl kurios galėtų atsirasti
atliekos, laikytini atliekų turėtojais.
Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių informuoti
raštu iki 2013-02-28.
Seimo kontrolierius
Aurelija Sandaitė, 8 706 65120
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