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                 Kauno susivienijimas „Sodai“ Aplinkos ministerijos sudarytoje 

tarpžinybinėje darbo grupėje nagrinėti sodininkams aktualias nuostatas, teikia 

svarstymui papildomai dar du klausimus. 

 
 

                   Problema.    
 

           Eilę metų bandėme kreiptis į Vyriausybę, Seimo Aplinkos Apsaugos komitetą 

ir kitas instancijas dėl kai kurių savivaldybių neadekvačių rinkliavų ir jų Buitinių 

Atliekų Tvarkymo taisyklių neatitikties galiojantiems teisės aktams.  

           Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas 2013 sausio 22 d. Nutartyje 

nusprendė, kad „Vietinės rinkliavos uţ komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų 

turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatai  tiek, kiek jie nenumato jokios galimybės 

atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų 

komunalinių atliekų kiekį, prieštarauja Lietuvos Respublikos Viešojo 

Administravimo įstatymo Nr, X-736 redakcijos 3 straipsnio 3 punktui.“ 

          Paskutinėmis dienomis paaiškėjo, kad eilė savivaldybių naujai pasitvirtino 

atliekų tvarkymo nuostatus, akivaizdţiai prieštaraujančius LVA teismo nutarčiai, 

nustatydami galimybę apmokėti paslaugą tik rinkliavos forma, kuri taikoma tam 

pačiam fiziniam asmeniui pakartotinai keletą kartų uţ galimai galintį susidaryti kiekį.  

                  Spręstina. 

          Rinkliavų įstatymo VIII-1725 dvyliktą straipsnį papildyti nauju 5 punktu: „Tas 

pats fizinis asmuo uţ suteikiamą atliekų tvarkymo paslaugą negali būti kelis kart 

apmokestinamas analogišku rinkliavos mokesčiu, išskyrus mokestį uţ faktiškai 

suteiktą paslaugos apimtį.“ 

     

          Problema. 

 

           Šiuo metu Nacionalinė Ţemės Tarnyba ţemėtvarkos projektavimo ir 

administravimo klausimais ruošia teisės aktus, išdavinėja leidimus ţemėtvarkos 



projektų rengimui, kontroliuoja ir derina parengtus projektus, pati nagrinėja derinimo 

ir svarstymo procedūros metu kilusius ikiteisminius ginčus tarp savęs ir planavimo 

organizatoriaus ar projektuotojo, argumentuoja ir teikia išaiškinimus teismams, 

svarstant šiuos ginčus teismuose, eile metų vilkina derinimus ir neargumentuoja savo 

neigiamų atsisakymų derinti atliktus projektus (paprastai įrašant standartinį atsakymą 

„Projektas neatitinka teisės aktų reikalavimų“).  

              Teritorijų planavimą Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuoja kaip 

viešojo administravimo klausimą ir šiuo atveju neleistinas interesų konfliktas. 

                  Spręstina. 
              Teritorijų Planavimo įstatymo 34 straipsnio 2 p. 2 dalį papildyti nuostata, 

kad ir sodininkų bendrijų teritorijų planavimo prieţiūra, bent ginčytinais klausimais, 

būtų pavesta nesuinteresuotai šaliai - Valstybinei Teritorijų Planavimo ir Statybos 

inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.  

              Tai aktualu ir dėl to, kad netolimoje ateityje didelė dalis sodininkų bendrijų 

virs priemiestinio tipo gyvenvietėmis, kurių susiformavimu, jau dabar, turėtų pradėti 

rūpintis nebe NŢT o Aplinkos ministerija.        

 

  

 

 

 

 Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas 

 Romualdas Šeštakauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinis tel. 861023558 

El. paštas: susivienijimas@kaunosodai.lt 


