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Sodininkų bendrijos – aukso kasyklos „Nacionaliniam“ verslui

Valstybės išorės skola pasiekė 40 milijardų. Didžioji jos dalis nubyrėjo
valdininkams ir pensijoms. Deja vėliau, iš pensininkų, per „nacionalinio“ verslo
struktūras, šie pinigėliai nesunkiai persikelia į valdininkų ir verslininkų kišenes. Tik
dėka šių pinigėlių klesti „nacionalinis“ verslas – teisė teikti monopolizuotas
visuotinio būtinumo paslaugas, teisė pagal savo sukurtas metodikas pasiskaičiuoti už
jas mokestį, teisė valstybėje privačiam verslui rinkti rinkliavos mokesčius be sutarčių,
net jei paslauga teikiama ne visiems ir nepilnai, be teisės vartotojui jos atsisakyti ar
pasirinkti kitą paslaugos teikėją.
Energetikų abonentiniai, įvairiausių registracijų, turto ir žemės stumdymo
bei matavimų, buitinių atliekų tvarkymo, privalomų keistų ekspertizių bei studijų
rengimo ir daugybės panašių paslaugų kaštai sudaro ne po viena litą
Miestų ir miestelių gyventojai vienaip ar kitaip visi įtraukti į „nacionalinio“
verslo programos dalyvius. Daug jų gyventojų gelbėdamiesi spruko kas į užsienį, kas į
kaimą, kas į sodininkų bendrijas tikėdamiesi ramesnio ir pigesnio pragyvenimo. Deja,
subrendęs „nacionalinis“ verslas, įgavęs jėgų ir valdžios palaiminimą, nutarė, kad
atėjo metas žengti į naujas teritorijas.
Kadastrinių matavimų karuselė
Dauguma pensininkai prichvatizacijos puotoje irgi gavo du kaulus, vienasbūstas kuriame gyveno, kitas-šešis arus žemės, kurią iš netinkamos žemės ūkio
veiklai savo didžiausių fizinių ir materialinių pastangų dėka pavertė žydinčiais sodais,
sodininkų bendrijoje. Tuos šešis arus, tiesą sakant, gavo ne dykai, bet ir nebrangiai,
sumokėdami simbolinį mokestį valstybei investiciniais Vagnoriaus čekiais.
Deja, pirkinio geodeziniai matavimai, planų ruošimas, registracija pirkinio
tuometinę pirkimo kainą viršijo dešimtis kartų. Visi gavo pažymas apie sklypo
įregistravimą Valstybinio Žemės Kadastro duomenų registre. Kurį laiką buvo ramu.
Visi turėjo darbo matuotis, dalintis ir įsiteisinti likviduojamų kolūkių plotus. Deja,
viskas kada nors baigiasi. Matininkų auksinės dienos lyg tai irgi turėjo baigtis.

Vadovaujantis nauju Nekilnojamojo Turto Registro įstatymu, kadastro duomenys,
sukaupti Valstybiniame Žemės Kadastro duomenų registre bei Respublikiniame
Inventorizavimo biure, Nekilnojamojo Turto registro nuostatų nustatyta tvarka
turėjo būti perrašyti į Nekilnojamojo Turto Registro duomenų bazę. Privatizacijos
metu žemėtvarkininkai geodezininkų paruoštus bendrijų teritorijų planus
netikrindami mesdavo į kampą. Kas galėtų paneigti , kad taip buvo daroma ne iš
išskaičiavimo? Po dešimtmečio,
perkeliant privatizuotų sklypų registracijos
duomenis į Nekilnojamojo Turto duomenų bazes paaiškėjo, kad vienur sklypai „lipa“
ant gretimų sklypų, kitur lieka laisvi plotai ir kita velniava. Matininkų džiaugsmui, dalį
planų kažkas, kažkada, kažkur pametė net nespėjus suvesti į duomenų bazes.
Smetoniniais laikais, žingsniais ir mediniais trikampiais išmatuoti ir sudaryti
sklypų planai, išliko archyvuose ir puikiausiai tiko žemės nuosavybės atstatymui ir
įregistravimui. Kas galėtų paneigti, kad ne dėl betvarkės sodininkų bei kitų žemės
sklypų planuose, kurie buvo išmatuoti ir sudaryti naudojant modernius geodezinius
prietaisus, o dėl galimybės matininkams ir valdininkams palupikauti, nepraėjus 10
metų po privatizacijos, prireikė tikslinti pradedant naują kadastrinių matavimų erą
naujoje LKS koordinačių sistemoje?
Man, kaip inžinieriui, kol kas niekas negali įrodyti, kad iš buvusių Sąlyginės
ar Vietinės koordinačių sistemos, esant šiandieninėms kompiuterinėms galimybėms,
negalima sklypų posūkių koordinačių perskaičiuoti į naująją LKS koordinačių sistemą.
Daugeliui išprievartautų bendrijų teko naujai atlikinėti savo teritorijų aplinkinių ribų
kadastrinius matavimus, kas papildė matininkų kišenes iš didesnių bendrijų
dešimtimis tūkstančiais litų. Pastoviai prievartaujami Registrų centrų ar šiaip
susipykę su kaimynu, sodininkai pradėjo savo sklypų kadastrinių matavimų
tikslinimą.
Kuo daugiau bendrijose buvo atlikta permatavimų, tuo daugiau problemų
atsirasdavo. Dėl sklypų koordinačių stumdymo ir „trūkstamo“ sklypų ploto paieškos,
kurį įrašas Registre ar suinteresuoto matininko patarimas, rodė esant didesnį nei
randamas natūroje, vidaus keliai susiaurėjo iki sunkiai pravažiuojamo pločio,
išsikraipė, nebeliko net buvusių daugiamečių ribų tarp gretimų sklypelių sąvokos.
Gyvenimiška situacija, mirė senukas, reikia perrašyti žmonai. Deja,
perrašyti negalime, nes kompiuteris nemato jūsų Kadastro žemėlapyje, kol
nepasidarysite naujų kadastrinių matavimų. Arba kita versija. Jūsų pateiktoje

registracijos pažymoje kažkodėl sklypo plotas neatitinka to ploto kurį rodo mūsų
kompiuteris, reikia būtinai atlikti naujus kadastrinius matavimus. Ginčai beprasmiški.
Atėjo adresų suteikinėjimo kampanija. Laba diena – mes nematom jūsų
Kadastro žemėlapyje, todėl adreso suteikti negalime. Kai kuriose bendrijose
nematomų privatizuotų ir registruotų sklypų dešimtys. Bendrijų Lietuvoje
tūkstančiai. Kol nebus atlikti nauji kadastriniai matavimai, jokių galimybių suteikti
adresą. Ne sulčių, o pinigėlių spaudykla matininkams.
Nekilnojamojo Turto registrų centro valdytojas yra Teisingumo ministerija.
Sodininkų prašymu, Seimo narys Rokas Žilinskas Teisingumo ministrui pateikė
paklausimą, kas kaltas, kad daugelio unikalius Nekilnojamojo turto registro numerius
ir registracijos pažymėjimus turinčių sklypų ribų nėra pažymėta registro duomenų
bazėje, bei kas ir kada spręs šią problemą?
Gautas 2012-01-09 Teisingumo viceministro Tomo Vaitkevičiaus
diplomatiškas atsakymas. „Jeigu sodininkų bendrijoje esantis sklypas turi unikalų
Nekilnojamojo turto registro numerį, jo duomenys yra šio registro duomenų bazėje,
nes priešingu atveju jis apskritai negalėtų turėti unikalaus numerio“. „Kadastro
duomenų nustatymo darbus Lietuvoje atlieka privatūs asmenys – matininkai“.
„Atsižvelgiant į tai, abejotina, ar kadastrinių matavimų klaidos gali būti padarytos
valstybės tarnautojų, nes valstybės tarnautojai teisės aktų nustatyta tvarka gali
atlikti tik teritorijų planavimo funkcijas“. Kaip viskas paprasta. Valdininkų klaidų
nėra. Spręstinų problemų nėra.
Kiek kartų valdininkai pareikalaus, tiek kartų susimokėkit privatiems
asmenims – matininkams pinigėlius, kad patvarkytų jūsų registracijos reikalus iki
sekančio karto. Turint omenyje, kad už vieno sklypo permatavimą tenka pakloti apie
500 o kai kuriems net iki 1500 litų.... Bet čia jau sodiečių, pagrinde pensininkų,
problema, kadangi viceministro nuomone dėl valstybiniame Registrų centre kylančių
nesusipratimų, jūsų duomenų tinkamo įregistravimo kalti tik privatūs matininkai ir
jūs pats, kad nesąžiningus pasirinkote.
Lietuvoje bendro naudojimo keliai yra valstybės nuosavybė, kaip skelbia
Kelių įstatymas. Net už privačioje žemėje esančių kelių užimamą žemę, kuriais
naudojasi pavieniai ūkininkai mokesčiai nemokami. Deja, sodininkų bendrijose
bendro naudojimo kelių užimama žemė apmokestinama žemės nuomos mokesčiu.
Kol tas mokestis buvo simbolinis, niekas per daug dėmesio nekreipė.

Gudručiai pamastė ir sukūrė tokią metodiką, kad dabar pagal kosminių
skrydžių trajektorijos sudėtingumo apskaitos formulę, bei žemės verčių žemėlapius,
suskaičiuoti nuomos mokesčiai didesnėms bendrijoms viršijo 20 ir daugiau
tūkstančių litų metams. Nenorit mokėt?
Prašau kreiptis pas matininkus, apmokėkite jiems už valstybei
priklausančioje žemėje esančių kelių naujus kadastrinius matavimus, perduokit
nemokamai savo lėšomis įrengtus kelius savivaldybėms, žinoma jeigu jos sutiks juos
priimti, tai būsite atleisti nuo šio absurdiško mokesčio. Privatizacijos metu atlikti
matavimai, kuriais remiantis iki šiol skaičiuojami nuomos mokesčiai, kažkodėl šiuo
atveju nebegalioja?! Ar gali neklestėti „nacionalinis“ žemėtvarkos verslas?
Lietuvos sodininkų bendrijose yra 220000 sklypelių. Skaičiuojant, kad už
vieno sklypo permatavimą mažiausiai Kaune reikia pakloti 500 lt., biznio apimtis
turėtų būti apie 110 mln. Lt.. Jei tai galima pakartoti kas 10-15 metų...?!
Antra, dar didesnė suma turėtų susidaryti už bendrijų aplinkinių ribų
patikslinimą, vidaus kelių kadastrinius matavimus. Ar ne šiuose skaičiuose yra
esminė priežastis, kodėl Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto pirmininko Jono Šimėno
teikta Sodininkų Bendrijų įstatymo 6 str. pataisa XIP-2195, reglamentuojanti, kad
norint išvengti absurdiško bendrijų vidaus kelių užimamos žemės nuomos mokesčio,
būtina sodininkų lėšomis atlikti valstybinėje žemėje esančių, abejotinai reikalingus,
kelių kadastrinius matavimus ir juos perduoti neatlygintinai savivaldybėms, buvo be
svarstymų po kelių dienų 2010 liepos 2 d. priimta Seime?
Ar ne dėl šių skaičių Seimo Aplinkos Apsaugos ir Kaimo Reikalų
komitetuose buvo užblokuota Kęstučio Daukšio įregistruota pataisą XIP-2929, vėliau
analogiška Roko Žilinsko, kadangi jose atmetama būtinybė atlikinėti naujus
kadastrinius matavimus? Ar ne dėl tos pačios priežasties šiandien, neatsižvelgiant į
visus sodiečių pasiūlymus ir prašymus, minėtuose Seimo komitetuose nubalsuota už
naują pataisą, kuri skiriasi tik tuo, kad atlikus matavimus ir perdavus kelius
savivaldybei, matininkams sodininkų sumokėtus pinigėlius, turėtų sodininkams
kompensuoti savivaldybė. Žinoma kompensuos, jei jų turės.
Beje, Susisiekimo Viceministras Rimvydas Vaštakas dejuoja, kad valstybė šiuo
metu neįgali atlikti rajoninių ir magistralinių kelių kadastrinių matavimų, kadangi
tam reikia apie 4 milijardų litų. Kiek reikia turėti žmogiškumo, jei sunkmečiu
bandoma iš sodiečių išprievartauti apie 20 milijonų akligatvių ir visokių kelelių
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Norisi paklausti gerb. Šimėno. Kam mes visi taip vargstam? Ar savivaldybė
pati nepasidarys kadastrinių matavimų savo žemėje, kurią jai perdavė valstybė
valdyti patikėjimo teise, jei jie jai bus reikalingi? Kodėl Seimo Aplinkos Apsaugos ir
Kaimo Reikalų komitetai deda tiek pastangų įteisinti privalomą bendrijų vidaus kelių
kadastrinių matavimų prievolę, jei pagal galiojančius teisės aktus galima vadovautis
privatizacijos metu geodezininkų sudarytais planais, kuriais vadovaujantis dabar
skaičiuojami mokesčiai?
Kam buvo reikalingas absurdiškas minėtų komitetų nutarimas kreiptis į
Vyriausybę dėl kelių perdavimo tvarkos nustatymo, jei Lietuvos Sodininkų Draugija
prašo tik įstatymo pataisos apginančios nuo tų savivaldybių, kurios piktnaudžiauja
absurdišku bendro naudojimo kelių užimamos žemės nuomos mokesčiu? Kodėl
paniškai bijoma diskusijos su sodininkų draugija, ar logiškai prievartaujamas šis kelių
nuomos mokestis, jei Seimas 2011-12-21 jau priėmė Žemės Mokesčio įstatymo
pakeitimą, kurio 8 straipsnis, nuo 2013-01-01 nustato, kad mokesčiais
neapmokestinama ne tik bendro naudojimo kelių užimta žemė, bet ir visa kita
mėgėjiško sodo teritorijoje esanti bendro naudojimo žemė?!
Ar abu minėti Seimo komitetai dabar nežais žaidimo tvirtindami, kad jie
labai norėtų atleisti nuo šio nuomos mokesčio sodiečius jau šiemet, bet deja
Aplinkos ministerija teikė kitokią pataisą, kuriai Vyriausybė 2012 sausio 23 d. pritarė
ir dabar tik nauji kadastriniai matavimai gali išgelbėti sodininkus?
Už parduodamą žemę sodininkų bendrijoms, valstybė gavo grašius ir
Vagnoriaus išmaniuosius investicinius čekius. Privatus verslas – žemės matininkai už
sodininkų bendrijų planų parengimą iš sodiečių gavo ne mažiau šimto milijonų. Jų
atliktą darbą priiminėjo tikrino ir registravo Valstybiniame Žemės registre apskričių
viršininkams pavaldžių žemėtvarkos skyrių valdininkai, kurių teisių perėmėjas nuo
2010 liepos 1 d. Nacionalinė Žemės Tarnyba.
Jei valdininkai gerai patikrino matininkų sudarytus planus ir priėmė
matavimus, kodėl dabar abejojama jų kokybe ir mes verčiami mokėti už naujus
matavimus? Žemės Ūkio ministras R. Žilinskui atsakyme teigia: „Piliečiai neturi
mokėti už netinkamai matininkų atliktą darbą, o dėl netinkamai vykdomų prievolių,
bei dėl galimai atsiradusių nuostolių atlyginimo, užsakovas turi teisę kreiptis į

teismą“. Klausimas atsirašinėtojams, ar turi kokias nors technines ir kitas galimybes
sodiečiai patikrinti matininkų atlikto darbo kokybę, kas pagal teisės aktus yra
matininkų darbo tikrintojai ir priėmėjai?
Prašymas abiems ministrams pamastyti apie savo atsakymų logiką, ir
motyvaciją, dėl kurios dešimtys tūkstančių sodiečių turi mokėti matininkams
dešimtis milijonų už matavimų tikslinimus, kuriuos vėl tikrins ir priiminės tie patys
valdininkai. Ar šįkart bus jau tikrai pabaiga? Ar valdininkų ir jų vadų tarnybiniuose
nuostatuose nėra numatyta atsakomybės atlyginti piliečiams nuostolius,
susidariusius dėl jų netinkamo pareigų atlikimo? Ar ne galimybė „nacionaliniam“
verslui, bet kokia kaina sunkmečiu išprievartauti iš sodiečių keletą dešimčių milijonų,
yra kadastrinių permatavimų karuselės pagrindinė varomoji jėga?
Komunalinių atliekų tvarkymo sistema
LR Valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė Seimo nariui Rokui Žilinskui,
atsakyme dėl Prienų rajono gyventojų ir sodininkų bendrijų buitinių atliekų tvarkymo
problemų, teigia: „Valstybės kontrolės 2012 metų valstybinio audito programos
projekte numatytas veiklos auditas „Regioninių atliekų tvarkymo centrų veikla“. Šio
audito tikslas išsiaiškinti, kodėl tik nedidelė atliekų dalis yra pakartotinai perdirbama
ar panaudojama, kodėl atliekų rūšiavimas nepakankamas, kodėl į sąvartynus
patenka gaminiai ir pakuotė, kas rodo, kad gyventojai už gaminio ir pakuotės
tvarkymą sumoka du kartus (pirkdami ir mokėdami už jų atliekų tvarkymą). Rašte
konstatuojama, kad Aplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja visų atliekų
tvarkymą, kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą, koordinuoja
kitų valstybės ir savivaldybių institucijų veiklą atliekų tvarkymo srityje.
Sunkiai suvokiama kaip ministerija gali administruoti ir kontroliuoti
procesus, jei įstatymu savivaldybių institucijoms pavesta organizuoti kiekvienai savo
nuožiūra komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose
susidarančiom komunalinėm atliekom tvarkyti. Dauguma savivaldybių,
pasinaudodamos tuo, kad nėra valstybėje aiškiai reglamentuotos tvarkos, tikriausiai
ir „nacionalinio“ verslo subjektų paskatintos, nesivargindamos ir nepažeisdamos
galiojančių teisės aktų, perdavė tokių sistemų kūrimo ir plėtojimo funkciją privačiam
verslui, su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis. Ar ne dėl to šiandien teismai ir
antstoliai užversti bylomis dėl buitinių atliekų tvarkymo?

Situacijos, taikliau kaip Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto pirmininkas
Jonas Šimėnas susitikime su prieniškiais, kol kas nėra niekas apibūdinęs.
1. Daugelis savivaldybių eina lengviausiu keliu - perduodamos valdyti socialiai
jautrias paslaugas už nepamatuotai didelę paslaugų teikimo kainą privačiam
verslui.
2. Gyventojai ir politikai nežino būdų kaip spręsti problemas iš esmės, todėl
murkdosi kosmetinių pataisymų liūne apgaudinėdami vieni kitus ir patys save.
3. Siekiant sutvarkyti atliekų tvarkymo sistemą reikia priimti Atliekų tvarkymo
įstatymą XIP – 1036(2) bei lydinčiuosius įstatymus XIP-2735(2) ir XIP
2736(2).
„Lietuvos Žiniose“ Gintaras Mikšiūnas papildo šiuos teiginius
supažindindamas su veikiančia išradinga pažymų sistema, leidžiančią
gamintojus ir importuotojus privalomą savo išleistų gaminių pakuotės
tvarkymo finansavimą perkelti vartotojui. Teiginiai iš jo straipsnio.
„ Aplinkos ministerijos (AM) Atliekų tvarkymo departamento direktorė
Vilma Karosienė LŽ sakė, kad ES valstybėse, buvo įtvirtintas gamintojų
atsakomybės principas. Tai reiškia, kad tam tikrus gaminius į rinką
išleidžiantys gamintojai ir importuotojai privalo finansuoti savo išleistų gaminių
atliekų tvarkymą. Tai gali būti daroma dviem būdais: arba sumokant mokestį
valstybei, arba įvykdant nustatytas užduotis. Įstatymuose nustatyta, kad
verslo įmonės atliekas gali tvarkyti pačios arba jas perduoti atliekų
tvarkytojams, sudarydamos su jais sutartis.
"Tačiau rinkoje susiklostė tokia situacija, kad atsirado dalyvių, kurie
užsiima tik popierių ruoša. O atleidžiantis nuo mokesčio dokumentas ir yra ta
vadinamoji pažyma. Ją išduoda atliekų tvarkytojas gamintojui ar
importuotojui. Pažymoje nurodoma, kad tam tikras kiekis buvo išvežtas į
užsienį arba perdirbtas Lietuvoje", - paaiškino V.Karosienė.
Tai, kad šis ūkis neskaidrus, neabejoja ne tik AM valdininkai, bet ir LŽ
kalbintas Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas.
Anot jo, tam tikros verslo struktūros yra patenkintos esama padėtimi,
galėdamos išrašyti pažymas dėl atliekų tvarkymo, visiškai neatliekant šito
darbo.“

Perskaičius Prienuose pristatytas tezes ir Mikšiūno publikacijos teiginius,
norisi paklausti gerb. Šimėną. 2011-11-20 susitikime su prieniškiais užtikrinote, kad
problemos išsispręs, jei bus priimtos jūsų teiktos pataisos išdėstytos šiuo metu
Seimo komitetuose svarstomuose trijuose Atliekų Tvarkymo įstatymų pakeitimo
pataisų variantuose XIP-1036(2), XIP-2735(2), XIP-2736(2). Jūsų pasisakymas
susirinkusiųjų buvo džiaugsmingai sutiktas. Deja, perskaičius Jūsų minėtų pataisų
projektus, akivaizdu, kad iš esmės niekas vartotojui nesikeis.
Toliau sudaromos dar palankesnės sąlygos plintančiam ydingam rinkliavos
mokesčio metodui, Prienų rajono ir dalies kitų rajonų nesąžiningų savivaldybių
nuožiūrai paliekama galimybė ir toliau voliuntaristiškai, ydingai, nekreipiant dėmesio
į savo gyventojų prašymus, spręsti buitinių atliekų surinkimo ir apmokestinimo
klausimus ne pagal surenkamų atliekų kiekį.
Ar ne dėl šių priežasčių, gerb. Šimėnas iš Prienų iniciatyvinės grupės „Už
socialinį teisingumą“ pirmininkės Vilijos Janulevičienės, po susitikimo nepasiėmė
1700 parašų, surinktų įvairiose Prienų rajono vietovėse?
Kodėl tiek Seime, tiek Vyriausybėje kategoriškai atsisakoma svarstyti Kauno
susivienijimo „Sodai“ sodininkų bendrijų pirmininkų prašymo įvesti plastikinės
gėrimų taros užstato mokesčio su privalomu jos supirkimu prekybos centruose,
analogiško alaus stiklinei tarai? Valstybei ir vartotojui nieko nekainuotų, jei šiai
priemonei būtų tikslingai naudojamas pakuotės mokestis.
Tai būtų pirmas efektyvus žingsnis rūšiavimo link, kurio, deja, negali
organizuoti pavienės savivaldybės. Jei įvedus šį mokestį pasiturintys vartotojai, leis
sau toliau nerūšiuoti ir bet kur mėtyti plastikinę tarą, tai atliekų konteinerių
„sanitarai“ ne tik nepriekaištingai išrūšiuos buitinių atliekų konteinerius iki juos
išvežant, bet žaibiškai išvalys pakeles, pamiškes ir paupius.
Nebeliktų tokių vaizdų, kokį matome žemiau pateiktoje nuotraukoje.
Žinoma, tada žymiai sumažėtų surenkamų buitinių atliekų kubatūra, ko paniškai bijo
„nacionalinio“ verslo verslininkai, sprendžiantys atliekų tvarkymą. Sodininkų
bendrijos, kurios pabandė samdyti savo surenkamų atliekų rūšiuotojus, tvirtina, kad
daugiau kaip trečdalis jų surenkamų atliekų sudaro gėrimų plastikinė tara!
Deja, kol kas Šimėno siūlomose įstatymo pataisose, tik deklaratyvūs
pamastymai apie atliekų rūšiavimą.

Mikšiūno aprašyta ydinga pažymų sistema irgi toliau lieka egzistuoti.
Kodėl? Gal paprasčiausiai, nesinori „nacionaliniam“ verslui trukdyti papildomai tyliai
susišluoti solidų pakuotės mokestį?
Visa Lietuva senai klykia, kad mokestis turi būti skaičiuojamas ne nuo
daržinių ir svirnų kvadratų, bet nuo teršėjų skaičiaus ir surenkamų atliekų kiekio.
Euro direktyvos kategoriškai reikalauja, kad esant ginčytinai situacijai, privalu
vadovautis silpnesniosios pusės t. y. vartotojo interesams palankesniu aiškinimu ir
sprendimais. Konstitucinis Teismas ne vienoje byloje yra nurodęs, kad ne
poįstatyminiais aktais, o įstatymu turi būti numatytas vartotojo teisių gynimas.
Lietuvos Vyriausiojo Administracinio Teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartyje nurodyta,

kad fiziniams asmenims atliekų turėtojams privalu užtikrinti galimybę mokestį
mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, remiantis Viešojo Administravimo įstatymo
(2006-06-27 įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu.
Naivumo šedevras, teikiamose pataisose įrašyta nuostata, kad dabar
kiekvienas vartotojas turės teisę kreiptis į savivaldybę su prašymu dėl komunalinių
atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarties sudarymo pagal individualiai aptartas
sąlygas. Ar iki šiol buvo draudžiama jiems kreiptis su tokiais prašymais? Ar Šimėnui
per susitikimą Prienuose nepasakojo, kiek kartų jie kreipėsi, kiek parašų po
kreipimusi surinko?
Ar Jūs iš tiesų tikite, kad įmanoma šią paslaugą teikti ir atsiskaityti pagal
„individualiai aptartas sąlygas“ su kiekvienu vartotoju?
Kada baigsis žaidimai su metodikų įvairove ir įstatymu bus įteisinta valstybėje
aiški nuostata, kad teršėjas moka už surinktų ir išvežtų atliekų kiekį, tai yra už
suteiktos paslaugos sąnaudas? Atsikalbinėjimai, kad tai techniškai labai sudėtinga ir
brangu, yra nesąmonė. Per Šimėno organizuotą pasitarimą Kauno rajono
savivaldybėje 2012-01-10, mes norėjome Jūsų paprašyti su savivaldybe
pasikonsultuoti, kaip jie sugebėjo paprastai išspręsti šią problemą, bet jis nebeturėjo
laiko ir išvyko. Labai gaila.

Su esamos sistemos gudrybių pasekmėmis sodininkai veltui bandė
supažindinti eilę Seimo narių, pateikdami sekantį elementariausią pavyzdį.

Prienų rajono sodininkų bendrijų nariams, sunkiai surenkantiems 40-50 lt.
metinį nario mokestį už 6 arų sklypelį, reikalingą padengti visoms bendrijos
administravimo ir infrastruktūros priežiūros sąnaudoms, staiga atsirado
sunkiai suvokiamo dydžio 48 Lt/metams mokestis, vien tik už atliekų
tvarkymo paslaugą. Didelių, pavyzdžiui s. b. „Kedras“ nariams ,
priskaičiuojama suma siekia apie 24 tūkstančius litų per metus.
Siekiant išanalizuoti Prienų rinkliavos dydžio pagrįstumą,
paskaičiavome šio rajono sodininkų bendrijos „Ąžuolėlis“ mokesčius.
Nuolatinai gyvenantiems bendrijoje ARATC teikia mokestinį reikalavimą 0,16
lt/m2 , o likusiems 4 lt/mėn. už sklypelį. Šios bendrijos 83 nariams mėnesinės
rinkliavos bendra suma pateikiama 388 litų už pastatytus 3 atliekų konteinerius

išvežamus du kart per mėnesį. Vieno konteinerio išvežimas bendrijai kainuoja
129 Lt/mėn. arba 1548 Lt/metams (kadangi rinkliava skaičiuojama ir IV-I
ketvirčiais, kai sodininkai dėl pažliugusių ar užpustytų kelių negali privažiuoti iki
savo namelių „pagaminti ir į konteinerius primesti“ taip reikalingų ARATCui
buitinių atliekų). Metinės ARATC pajamos iš s.b. „Ąžuolėlis“ 83 skl. Sudaro 4656
Lt. (be antstolių priedų).
Palyginimui analogiško dydžio sodininkų bendrija Kauno rajone,
mokanti civilizuotą mokestį už išvežamų atliekų kiekį, aptarnaujama „Kauno
Švaros“, esant grafikui 2 kart per mėnesį už turimus tokio pat dydžio du
konteinerius, moka už vieną konteinerį 47 Lt/mėn., arba 329 Lt/metams.
(mokestis už realų paslaugos teikimo laiką nuo 1 balandžio iki lapkričio1d).
Metinės šios turinčios 103 skl. Sodininkų bendrijos išlaidos buitinių atliekų
tvarkymui sudaro 658 Lt. Antstoliai pajamų iš šios s. b. kol kas neturi.

Jei rašte teigiama, kad Aplinkos ministerija reglamentuoja ir administruoja visų
atliekų tvarkymą , norėtųsi paklausti Valstybės Kontrolierės Giedrės Švedienės, kame
pasireiškia ministerijos administravimas, jei, kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių,
Prienuose treti metai tęsiasi absurdas. Aš gyvenantis Kaune ir turintis sklypelį Kauno
rajone s. b. „Diemedis“, moku už buitinių atliekų tvarkymą sodininkų bendrijoje 6,2
lt/per metus.
Mano name gyvenanti vieniša senutė kaimynė ir turinti sodo valdą gretimame
Kaunui Prienų rajone s. b. „Ąžuolėlis“ už tą pačią paslaugą vidutiniškai turi mokėti
56,02 lt/per metus. Šis grubus skaičiavimas rodo, kad realiai ir nenuostolingai galima
komunalinių atliekų pašalinimą iš Lietuvos sodininkų bendrijų atlikti už 220000 x 6,2
=1,36 mln. lt. , tačiau „nacionalinio“ verslo subjektams, nepažeidžiant galiojančių
teisės aktų, leidžiama rinkliavų metodu už tą pačią paslaugą lengvai susišluoti
220000 x 56,09 = 12,34 mln. lt..
Kas paskaičiuos, kokio dydžio viršpelniai gaunasi pagal tokias metodikas
skaičiuojant gaunamas pajamas už paslaugos suteikimą visų miestų ir rajonų
gyventojams?
Kontrolierė rašte siūlo Prienų rajono gyventojams ir sodininkams kreiptis į
teismą teisės aktų nustatyta tvarka, bet ką mūsų teismuose galima laimėti, jei

įteisinta sistema leidžia „nacionalinio“ verslo subjektams pasitvirtinti norimą
paslaugos kainą ne pagal faktines sąnaudas, bet psiaudo rinkliavų metodu?
Ar kontrolierė nežino, kad vartotojai masiškai teismuose pralaimi tokias
bylas, patirdami papildomai didelius teismų mokesčius? Tokiam kontrolierės
pasiūlymui, kitokio pavadinimo nei pasityčiojimas iš vartotojų , nėra.
Vilniaus meru būdamas Juozas Imbrasas per vieną dieną pervažiavo
sąvartynus ir suskaičiavo, kad Vilniečiai per metus į juos pristato 180 000 tonų.
Vadinasi, vienam gyventojui tenka tik: 180 000 : 588 600 (gyventojų) =0,306 t/metus
X 6 = 1,83 kub. m atliekų. Kiek realiai turėtų Vilnietis mokėti už šių atliekų surinkimą,
Imbrasas suskaičiuoti nespėjo, nes neteko mero pareigų. Ar negalėtų kontrolierė
padėti Vilniaus savivaldybei užbaigti šiuos paskaičiavimus?
Žinoma, tada nebeliktų galimybės „nacionaliniam verslui“ ir kai kurioms
korumpuotoms savivaldybėms dejuoti, kad nėra techninių galimybių paskaičiuoti
surenkamų atliekų kiekio, kurį galima būtų apmokestinti, dėl ko tenka taikyti
rinkliavos mokestį, kurio dydis skaičiuojamas pagal mistinį naudojamų ir
nenaudojamų statinių kvadratūros teršimą.
Ar negalėtų kontrolierė atvažiuoti į Prienų rajoną pasižiūrėti prie
automagistralių išmėtytų, prišalusių ir pustuščių buitinių atliekų konteinerių, už
kuriuos moka už horizonto gyvenantys vienkiemių gyventojai pagal savo svirnų,
kluonų ir tvartų kvadratūrą?
Tenka pastebėti, kad ne tik sodininkai ir dauguma gyventojų nepatenkinti
esama tvarka ir siūlomomis pataisomis. Klaipėdos Pramonininkų asociacijos
prezidentui Leonui Makūnu, pareiškusiam neigiamą nuomonę apie teikiamas
pataisas, gerb. Seimo narys Jonas Šimėnas pagrasino prokuratūra. Ar nepanašu, kad
Lukašenkos vadovavimo metodai žengia į Lietuvą?!
Sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo istorija
Nuo 2004 metų tesėsi sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo komedija.
Buvęs „nacionalinis“ investuotojas LEO LT ir jo pirmtakai gražiai buvo suplanavę
biznio planą ir metodikas, kurių esmė, kad išperkant „beverčius susidėvėjusius“
bendrijų elektros tinklus, sodiečiai turi primokėti už jų sutvarkymą beveik pusę
milijardo litų, reikalingų tinklų renovacijai. Renovacija atseit būtina, nes esamo

stovio elektros tinklais nėra galimybės užtikrinti normalaus elektros tiekimo. Mūsų
laimei liūtukas LEO „nugaišo“.
2009 liepos 14 d. Seime, tuometinio opozicijos lyderio Valentino Mazuronio
kabinete, sunkiame susitikime su Lietuvos Sodininkų Draugijos atstovais, naujasis
Energetikos ministras Sekmokas ištarė istorinę frazę; „Sodininkų problemos dėl
elektros energijos tiekimo yra pagrįstos ir turi būti išspręstos dar šiais metais“.

Šiandien visi šaukia, kad Sekmokas nevykdo nei vieno savo pažado. Netiesa,
vieną pažadą sunkiai, bet garbingai vykdo. Šiam netikėtam ministro sprendimui
energetikų pasipriešinimas buvo didžiulis.
Sunku suskaičiuoti, kiek posėdžių Seime ir Energetikos ministerijoje, ginant
sodininkų interesus, surengė Seimo Atominės Energetikos komiteto pirmininkas
Rokas Žilinskas. Pirmų metų darbo rezultatas tai, kad nebeliko neigiamos vertės. Tiek
energetikų dezinformacijos įtakoje, tiek „visažinių“ pavienių bendrijų pirmininkų
paveiktos, virš 350 sodininkų bendrijų „pardavė“ savo elektros tinklus už 1 litą.
Ar ne dėl tokios agitacijos, Sodininkų Bendrijų Asociacija, atstovaujanti keliolika
sodininkų bendrijų, 2010 m. buvo vyriausybės paremta 24,8 tūkstančiais? Tuo tarpu

šimtus sodininkų bendrijų atstovaujantys rajoniniai susivienijimai ir Lietuvos
Sodininkų Draugija, kurių dėka sodiečių kišenėse liko suplanuoti išlupti puse
milijardo, jokios paramos niekad negaus. Sodininkų bendrijoms, kurios iki galo ėjo su
Roku Žilinsku ir Lietuvos Sodininkų Draugija, 2010 metais už išperkamus elektros
tinklus buvo sumokėta 5,3 mln. litų, o iki 2012 sausio 1 d. per 10,4 mln. litų.
Sėkmingas karas dėl sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimo, kol kas Lietuvoje
precedento neturintis atvejis. Šiai dienai dauguma tinklų išpirkta, didelių problemų
su normaliu elektros tiekimu nėra. Apie šauksmą, kad būtinos lėšos nedelsiant
renovuoti išperkamus elektros tinklus, visi senai pamiršo!
Teisingumo vardan, reikėtų priminti, kad pradžią ir mūsų strategiją pagrindė
buvusi Seimo narė Laima Mogenienė, suorganizavusi pirmąją darbo grupę
tuometinėje Ūkio ministerijoje pas tuometinį ministrą Navicką, kuris vėliau sužlugdė
bendrapartietės pastangas, suorganizavęs LEO aferą.
Graudu žiūrėti, kai šiandien, veikėjai taip nesenai agitavę naudotis proga ir
skubėti už vieną litą atiduoti savo turtą monopolininkui, didžiuojasi savo nuopelnais
sėkmingai atstovavę sodininkų interesus. Gerb. Šimėnui, kuriam jie reiškia padėką
už pagalba sėkmingai parduodant mūsų elektros tinklus, norisi priminti jo pastangas
2009 gruodžio 23 d Seimo pasėdyje, kai buvo bandoma užblokuoti taip sunkiai
stumiamas Kęstučio Daukšio ir Roko Žilinsko Elektros Energetikos įstatymo pataisas,
kurios atvėrė galimybę sodininkams pradėti realias derybas su energetikais. Gal
niekam nežinant Energetikos ministerijoje buvo organizavęs bent vieną pardavimo
eigos svarstymą?
Naujos verslo idėjos.
Sausio 10 d. Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto pirmininkas Jonas
Šimėnas Kauno rajono savivaldybėje suorganizavo sodininkų bendrijų spręstinų
problemų aptarimą. Deja, svarstomi buvo tik suplanuoti klausimai, o kaip paprastai
būna Seimo Kaimo Reikalų ir Aplinkos Apsaugos komitetuose, pasisakius
suplanuotiems kalbėtojams, baigiasi susitikimui skirtas laikas. Jei kviestas, bet
nelabai pageidaujamas statistinis suinteresuotos pusės atstovas ir spėja įsiterpti, tai
protokolas to nepastebi. Žinodami tai, pasistengėme paruošti ir įteikėme pora raštų
su paklausimais, bet atsakymo tikimybė, o juo labiau tikėtis teiktų paklausimų kokio
nors svarstymo vargu ar verta tikėtis.

Suklusti verčia pasitarime nebe pirmą kartą išgirstos atsargios užuominos
apie naujas ir perspektyvias „nacionalinį“ verslą dominančias tendencijas. Sodininkų
bendrijų nuotekų tvarkymo įrengimų išpirkimą, europinės kokybės geriamo vandens
aprūpinimą bendrijų gyventojams, tylia bręstančią idėją sodininkų bendrijų valdymo
perdavimą savivaldybių administratoriams.
Pasitarime Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto pirmininkas eilinį kartą
priminė, kad komitetas svarsto sodininkų bendrijų vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo esamos infrastruktūros išpirkimo ar perdavimo savivaldybėms klausimą.
Sodininkų bendrijose šiandien yra katastrofiška padėtis dėl to, kad valstybėje nesant
jokios aiškios vizijos ir programos, privatus verslas teikia ir montuoja dešimtis
variantų individualių valymo įrenginių.
Nuo 1978 metų pagal pareigas teko užsiimti pramoninių nuotekų tvarkymu.
Tai labai sunkiai valdomas ir sudėtingas procesas. Atsakingai galiu pastebėti, kad
esant šiandieninei sodininkų bendrijose įgyvendinamų sprendimų įvairovei,
savivaldybės neturės jokios galimybės normaliai eksploatuoti daugumos perimtų ar
išpirktų individualių nuotekų tvarkymo įrenginių.
Kai bandai paaiškinti Seimo Aplinkos Apsaugos komiteto pirmininkui, kad šio
klausimo perspektyviniais sprendimais ir aiškia strategijos programa pirmiausiai
turėtų susirūpinti Aplinkos ministerija, bet tau atkertama, kad šias problemas
sėkmingai išspręs sertifikuotos privačios firmos, galima drąsiai teigti, jog nelaimė yra
turėti Seime tokį Aplinkos Apsaugos komitetą.
Kiek mes galime klausytis pasakų, kad visos problemos išsisprendžia
valdymą perdavus į privačias rankas? Vieno sklypelio individualus nuotekų valymo
įrenginys su montažu kainuoja virš 10 tūkst. Litų. Kol visuose 220000 sklypeliuose
sumontuosime, o po to savivaldybės išpirkusios juos „renovuos“, „nacionaliniam“
verslui byrės pasakiški milijardai, tik ne Euro fondų, bet sodiečių, kurių dauguma
pensininkai, varganų pinigėlių.
Nesistebiu, kai pavieniai pavargę sodininkai nesusimastę šaukia, kad reikia
likviduoti sodininkų bendrijas. Tačiau suklusti verčia, kai Seimo Aplinkos Apsaugos
komiteto pirmininkas pasitarime bando domėtis, kokia savivaldybės nuostata dėl
galimybės perimti įgaliojimus valdyti sodininkų bendrijas. Pretekstas, kad
savivaldybės galėtų sodininkų infrastruktūros vystymui naudoti Euro fondų lėšas.

Nei vienoje Euro direktyvoje, nei viename Europos teisės akte neteko rasti
draudimo remti sodininkų bendrijas. Bendrijų teritorijos, kaip ir visos gyvenvietės yra
savivaldybių teritorijų dalis, kuri patikėjimo teise valstybės perduota valdyti
savivaldybėms. Deklaravusieji savo gyvenamąją vietą bendrijose, turi tokias pačias
konstitucines ir kitas teises kaip visi seniūnijos gyventojai. Ne Europos Sąjungos
teisės aktai, bet mūsų valstybės institucijų sudarytos ir patvirtintos įvairių rėmimo
programų metodikos draudžia savivaldybėms skirti sodininkų bendrijose
gyvenantiems kompensacijas šiferio stogų keitimui, socialiai remtiniems
kompensuoti malkų pirkimą ir t.t.. Argi nejuokinga deklaruojant negalią teikti
paramą, pasiliekant teisę apmokestinti net negyvenančius nuolatinai bendrijose
rinkliavomis, teisę seniūnams skirti administracines nuobaudas, teisę reikalauti, kad
bendrijos teritorijoje būtų vykdomi visi Europos Sąjungos ir valstybės teisės aktai.
Menka paslaptis, daugiabučių namų bendros nuosavybės administravimo
perdavimo
privačiam „nacionaliniam“ verslui peripetijos, suteikiančios
„rubikonines“ galimybes. Stebėtina, bet vis daugiau Seimo narių užsimena, kad
sodininkų bendrijų pirmininkai „tarpsta pasipelnydami“ iš savo sodiečių ir reikia
spręsti šią problemą. Vyrai ir moterys, kalbėkim atvirai. Dauguma bendrijų
pirmininkų dirba veltui ar pusvelčiui. Tikslas aiškus. Likviduojam 1800 sodininkų
bendrijų. Perduodam šių teritorijų administravimą savivaldybėms.
Atsiras būtinybė skelbti konkursą administravimo paslaugoms. Konkursą
laimės rubikonas ar kažkas panašaus. Administravimo kaip „nacionalinio“ verslo
pagrindai sukurti ir veikia patikimai. Tiek, kiek dabar kainuoja bendrijai
administravimas per metus, po reorganizacijos tiek kainuos kas mėnesį, jei ne
daugiau. Tada paaiškės, kad ir Europos Sąjungos teisės aktai nedraudžia šiose
teritorijose panaudoti solidžius paramos fondus. Ar ne tam šiandien Vyriausybė
teikia solidžią paramą „visuomeninėms organizacijoms“, pritariančioms tokias
strategijas vystantiems Seimo nariams? Visumoje, tai teisinga strategija verslui
susikurti dar vieną nišą stabilioms, solidžios apimties pajamoms. Mūsų pensininkai
apsižiūrėję pradės šaukti, „ką jie padarė“ tik tada, kai traukinys bus toli nuvažiavęs,
o įsibėgėjęs traukinys paprastai atgal negrįžta.
Su artėjančiu nauju sezonu ir artėjančiomis naujomis naujienomis gerbiami
sodiečiai. Liaudies patarlė sako: „Prieš kerpant tris kartus pamatuok“. Verslininkai
prieš kerpant skaičiuoja ir tris, ir penkis kartus. O kaip darote Jūs?

Kauno susivienijimo „Sodai“ p-kas
Romualdas Šeštakauskas

