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Šiauliai
Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš posėdžio pirmininkės ir
pranešėjos teisėjos Jarūnės Sedalienės, dalyvaujant kolegijos nariams teisėjams Laisvutei
Kartanaitei ir Žanui Kubeckui,
sekretoriaujant Daliai Semaškaitei,
dalyvaujant pareiškėjui P. Š.,
atsakovo Joniškio rajono savivaldybės administracijos atstovams L. V. ir B. Š.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo P. Š. skundą dėl
Joniškio rajono savivaldybės administracijos sprendimo panaikinimo.
Teismas, išnagrinėjęs bylą,
n u s t a t ė:
Pareiškėjas su skundu (2 b. l.) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas
panaikinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014-05-07 sprendimą Nr. (3.63) R-190
dėl vietinės rinkliavos.
Pareiškėjas skunde ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2014 m. balandžio 4 d. su prašymu
kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybę, prašydamas jį atleisti nuo Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-04-04, nes
jokių komunalinių atliekų neturėjo, o antrinės žaliavos yra brangiai superkamos. 2014 m. gegužės
7 d. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius E. D. sprendimu Nr. (3.63) R-190
„Dėl vietinės rinkliavos“ atsisakė tenkinti jo prašymą. Pareiškėjas mano, kad atsakovo
sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, ir tokią poziciją grindžia šiais argumentais: pareiškėjas
per laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-04-04 jokių komunalinių atliekų neturėjo, o antrinės
žaliavos yra brangiai superkamos; Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius E. D.
negalėjo priimti 2014-05-07 sprendimo Nr. (3.63) R-190 „Dėl vietinės rinkliavos“, nes spręsti
atleisti ar ne nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gali tik
Joniškio rajono savivaldybės taryba.
Atsakovas Joniškio rajono savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime į skundą (17-21 b.
l.) bei atsakovo atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo skundu nesutinka ir
prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad Joniškio rajono savivaldybės administracija,
atsakydama į pareiškėjo 2014-04-07 prašymą atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-04-04, informavo, kad

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu nustatyta, jog
vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniais ir juridiniai asmenys, o Joniškio rajono savivaldybės
atliekų tvarkymo taisyklėse nurodyta, kad savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma
rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, atliekų tvarkymo sistema privalo
naudotis visi komunalinių atliekų turėtojai, gyvenantys ir veikiantys savivaldybės teritorijoje. Be
to, pareiškėjui buvo atsakyta, jog savivaldybės administracija gavo informaciją iš atliekų vežėjo,
kad iš P. Š. buvo nuolat vežamos komunalinės atliekos, tik 2014 m. kovo ir balandžio mėnesiais
komunalinių atliekų išvežimo dienomis atliekų vežėjui nebuvo išstumtas P. Š. atliekų konteineris.
Atsakovas teismui nurodė, kad su pareiškėju P. Š. 2008-01-28 buvo pasirašyta Konteinerio
panaudos sutartis Nr. SP-130, o tai įrodo, kad pareiškėjas sutiko naudotis komunalinių atliekų
tvarkymo sistema. 2008-2009 m. P. Š. mokėjo vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą, o 2010-2014 metais Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras iš pareiškėjo vietinės
rinkliavos įmokų negavo. UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ 2014-04-15 raštu Nr. SD-65 „Dėl P.
Š.“ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą informavo, kad Joniškio rajono Gataučių seniūnijos
Priešginių kaimo gyventojo P. Š. komunalinės atliekos buvo vežamos nuo konteinerio suteikimo
datos 2008 m. sausio 28 d. pagal patvirtintą grafiką, kai konteineris būdavo išstumtas iš namų
valdos. Pastebėta, kad nuo 2014 m. kovo mėn. P. Š. komunalinių atliekų konteinerio iš namų
valdos neišstumia. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad pareiškėjas P. Š. naudojosi
komunalinių atliekų sistema.
Atsakovas nurodo, kad rinkliavų nustatymą, rinkimą ir kontrolę reglamentuoja LR rinkliavų
įstatymas, kurio 2 str. 3 d. įtvirtinta vietinės rinkliavos sąvoka (savivaldybės tarybos sprendimu
nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje), 12 str. 3 p. numato, kad
Savivaldybės taryba savo sprendimu nustato lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams. Vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 31 p.
nurodyta, kad vietinės rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba atskiru sprendimu,
lengvatos kompensuojamos iš savivaldybės biudžeto. Aptariama vietinė rinkliava nėra siejama su
atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą
privatinės teisės prasme. Pareiga mokėti savivaldybės tarybos nustatytą ir jos teritorijoje
galiojančią vietinę rinkliavą, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi rinkliavos nuostatuose,
tenka visiems šiuose nuostatuose nurodytiems fiziniams ir juridiniams asmenims, išskyrus
Lietuvos banką. Atsakovas pabrėžia, kad vietinė rinkliava ir iš jos kylantys teisiniai santykiai yra
viešosios teisės reguliavimo dalykas, tai valdingo pobūdžio teisiniai santykiai tarp vietinės
rinkliavos mokėtojų ir vietos savivaldos institucijų ar jų įgaliojimus įgyvendinančių asmenų,
todėl kaip ir dėl mokesčių, taip ir dėl vietinių rinkliavų su jų mokėtojais nesitariama. Lietuvos
Vyriausiojo administracinio teismo praktikoje taip pat pažymima, kad atliekų tvarkymo įstatymas
nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų pagal faktiškai
sukauptą 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. Atsakovas nurodo, kad pareiškėjas P. Š. pagal
Nuostatų 4.1 p. yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju ir to negali paneigti jo nurodomi
dokumentai, kad jis nesinaudojo komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis, nes
atliekos nesusidarė arba kad jis šias atliekas tvarkėsi pats (galimai parduodavo). Be to, pareiškėjo
nurodytos faktinės aplinkybės, kad komunalinės atliekos nesusidarė, prieštarauja atliekų vežėjo
nurodytoms aplinkybėms, kad pareiškėjas turėjo komunalinių atliekų konteinerį ir atliekos iš jo
buvo vežamos reguliariai. Taigi pareiškėjas nepateikė pagrįstų teisinių ir faktinių argumentų,
sudarančių pagrindą savivaldybės administracijai rengti ir administracijos direktoriui, turinčiam
teisę teikti tarybai sprendimų projektus, teikti savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl
pareiškėjo atleidimo nuo vietinės rinkliavos už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-04-04.

Pareiškėjo P. Š. skundas tenkintinas.
Pareiškėjas P. Š. prašo panaikinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014-05-07
sprendimą Nr. (3.63) R-190, kuriuo buvo atsisakyta atleisti jį nuo vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų tvarkymą ir surinkimą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-04-04.
Nagrinėjamu atveju aktualius teisinius santykius reglamentuoja LR Rinkliavų įstatymas ir su šio
įstatymo įgyvendinimu susiję teisės aktai, t.y. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-10-26
sprendimu patvirtintos Joniškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės, Joniškio rajono
savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimu Nr. T-157 patvirtinti Vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai (su pakeitimais ir papildymais, padarytais
2008-05-22 sprendimu Nr. T-96, 2008-08-28 sprendimu Nr. T-169, 2009-01-08 sprendimu Nr. T1, 2009-02-19 sprendimu Nr. T-16, 2009-11-19 sprendimu Nr. T-263, 2009-12-17 sprendimu Nr.
T-286, 2013-03-28 sprendimu Nr. T-43, 2013-10-10 sprendimu Nr. T-173), taip pat LR Vietos
savivaldos įstatymas ir su juo susiję teisės aktai - Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos
reglamentas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011-05-26 sprendimu Nr. T-81 su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais, Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2009-05-12 įsakymu Nr. A-466 patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (www.joniškis.lt).
Pagal Rinkliavų įstatymo 2 str. 3 d., vietinė rinkliava – savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta
privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje, Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 8 p.
suteikia teisę savivaldybės tarybai jos teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, Rinkliavų įstatymo 12 str. 1 ir 2 punktai
taip pat numato, kad savivaldybės taryba savo sprendimu nustato vietinę rinkliavą ir tvirtina
vietinės rinkliavos nuostatus. Vadinasi vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą yra įstatymo pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į
savivaldybės biudžetą. Pagal Rinkliavų įstatymo 7 str. 2 d. tais atvejais, kai valstybės rinkliava
įskaitoma į tos savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba turi teisę savo biudžeto sąskaita
paskiriems valstybės rinkliavos mokėtojams sumažinti valstybės rinkliavos dydį arba iš viso nuo
jos atleisti.
Joniškio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 2006-10-26 sprendimu Nr. T188, 3 p. nurodyta, kad Atliekų turėtojas yra atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų; tai
individualių namų valdų savininkai, butų savininkai, sodų ir garažų valdų savininkai, ūkio
subjektai ir kiti juridiniai asmenys. Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą nuostatų (toliau – Nuostatai), patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-0914 sprendimu Nr. T-157 (nauja redakcija patvirtinta 2013-10-10 sprendimu Nr. T-173), 2 p.
numato, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą – tai savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės teritorijoje nustatyta kiekvienam
atliekų turėtojui privaloma įmoka, kuri mokama Nuostatuose nustatyta tvarka. Nuostatų
redakcijos, galiojusios iki 2014-01-01, VI skyrius „Atleidimas nuo vietinės rinkliavos, vietinės
rinkliavos lengvatos“ numatė, kad nuo vietinės rinkliavos atleidžiami ilgaamžiai rajono
gyventojai nuo 80 metų (26.1. p.), našlaičiai, kurie nėra valstybės išlaikomi ir mokosi bendrojo
lavinimo, profesinėse ar aukštosiose mokyklose ir gauna globos išmoką (26.2. p.) bei
daugiavaikės socialiai remtinos šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius,
kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklos dieniniame skyriuje (26.3.p.). 2013 m. spalio 10 d.
Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-173 patvirtintos Nuostatų, įsigaliojusių
nuo 2014-01-01, redakcijos VI skyriuje „Vietinės rinkliavos lengvatos“ nurodyta, kad vietinės
rinkliavos lengvatas nustato savivaldybės taryba atskiru sprendimu (31 p.).
Bylos duomenimis nustatyta, kad 2014-04-04 pareiškėjas P. Š. kreipėsi į Joniškio rajono
savivaldybę, prašydamas atleisti jį nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir

tvarkymą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2014-04-04 (3, 23 b. l.). Prašyme nurodė, kad jokių
komunalinių atliekų jis neturėjo, o antrinės žaliavos yra brangiai superkamos, prie prašymo
pridėjo skelbimo apie brangiai superkamas antrines žaliavas kopiją (24 b. l.). 2014-05-07 raštu
Nr. (3.63) R-190 Joniškio rajono savivaldybės administracija informavo pareiškėją, kad
vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006-09-14 sprendimo Nr. T-157 „Dėl
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 4 punktu
nustatyta, jog vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, nurodė, kad Joniškio
rajono savivaldybės administracija gavo informaciją iš atliekų vežėjo, jog iš pareiškėjo valdos
buvo nuolat vežamos komunalinės atliekos, tik 2014 m. kovo ir balandžio mėnesiais komunalinių
atliekų išvežimo dienomis atliekų vežėjui iš namų valdos nebuvo išstumtas komunalinių atliekų
konteineris, paaiškino, kad rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra privaloma,
atliekos renkamos į konteinerius arba plastikinius maišus, o konteinerių išvežimo dažnis
nustatomas atsižvelgiant į patvirtintas metines atliekų susikaupimo normas, gyventojų skaičių ir
kt., atliekų turėtojai privalo pasirūpinti, kad šiukšliavežės netrukdomai galėtų privažiuoti prie
atliekų konteinerių, o konteineriai, esantys individualių namų valdose, konteinerių tuštinimo
dieną nurodytu laiku turi būti išridenami į suderintas su administratoriumi vietas, prie kurių gali
laisvai privažiuoti šiukšliavežės, atliekų turėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, pažeidęs taisykles,
baudžiamas Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta tvarka. Joniškio rajono
savivaldybės administracija šiame rašte pareiškėjui nurodė, kad daugiau informacijos apie atliekų
tvarkymą galima rasti Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje. 2008 m. sausio 28 d.
pareiškėjas P. Š. su panaudos davėju UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ pasirašė konteinerio
panaudos sutartį, iš kurios matosi, kad panaudos davėjas sutarties pasirašymo metu perdavė
panaudos gavėjui P. Š. 240 litrų talpos plastmasinį konteinerį komunalinėms atliekoms kaupti ir
įsipareigojo atliekas surinkti pagal iš anksto paskelbtą grafiką, o panaudos gavėjas įsipareigojo
naudoti konteinerį pagal tiesioginę paskirtį (22 b. l.). UAB „Joniškio komunalinis ūkis“ 2014-0415 rašte, adresuotame VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, nurodė, jog veža
komunalines atliekas pagal sudarytas trišales sutartis ir patvirtintus grafikus tarp Joniškio rajono
savivaldybės, VšĮ “Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ bei UAB „Joniškio komunalinis
ūkis“ Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje, Joniškio rajono Gataučių seniūnijos Priešginių
kaimo gyventojo P. Š. komunalinės atliekos buvo vežamos nuo konteinerio suteikimo datos
2008-01-28 pagal patvirtintą grafiką, kai konteineris būdavo išstumtas iš namų valdos, nuo 2014
m. kovo mėn. P. Š. komunalinių atliekų konteinerio iš namų valdos nebeišstumia (25 b. l.). Iš
2014-05-30 pažymos Nr. 14-R-4399 matosi, kad mokėtojui P. Š. už laikotarpį nuo 2008 m.
rugsėjo mėn. iki 2014-03-31 apskaičiuota 367,47 Lt vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą, sumokėta 109,47 Lt rinkliavos, rinkliavos skola sudaro 258,00 Lt (27 b.
l.). Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai nurodė, kad Joniškio rajono savivaldybės taryba
nebuvo priėmusi atskiro sprendimo dėl vietinės rinkliavos lengvatų ar atleidimo nuo vietinės
rinkliavos.
Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas laikotarpiu, už kurį prašo atleisti nuo vietinės rinkliavos, buvo
Joniškio rajone esančios individualios namų valdos gyventojas, taigi Nuostatų 4 p. pagrindu
vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojas. Pareiga mokėti
savivaldybės tarybos nustatytą ir jos teritorijoje galiojančią vietinę rinkliavą, kurios dydis ir
mokėjimo tvarka nustatomi rinkliavos nuostatuose, tenka visiems šiuose nuostatuose nurodytiems
fiziniams ir juridiniams asmenims. Vietinė rinkliava ir iš jos kylantys teisiniai santykiai yra
viešosios teisės reguliavimo dalykas, tai valdingo pobūdžio teisiniai santykiai tarp vietinės
rinkliavos mokėtojų ir vietos savivaldos institucijų, todėl kaip ir dėl mokesčių, taip ir dėl vietinių
rinkliavų su jų mokėtojais nesitariama. Vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas asmuo yra
laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta
rinkliava, ir rinkliavos nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais
mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą, vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos
pasirinkti, ar vykdyti šią pareigą ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali
būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka (Lietuvos

vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės
administracinėje byloje Nr. A-556-334/2014).
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Pareiškėjas su prašymu atleisti jį nuo vietinės rinkliavos mokėjimo kreipėsi į Joniškio rajono
savivaldybę, savo prašymą motyvavo tuo, kad jis prašyme nurodytu laikotarpiu neturėjo jokių
komunalinių atliekų. Jo prašymas Joniškio rajono savivaldybės administracijos kanceliarijos
skyriuje gautas ir užregistruotas 2014-04-07, į pareiškėjo prašymą 2014-05-07 raštu Nr. (3.63) R190 atsakė administracijos direktorius (4 b. l.). Tačiau sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir
kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita ar atsisakyti jas teikti
priėmimas priskiriama išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai (LR Vietos savivaldos
įstatymo 16 str. 2 d. 18 p.), pagal šio įstatymo 30 str. 2 d. 2 p. savivaldybės administracija
įgyvendina tik nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų įstatymus ir Vyriausybės
nutarimus. Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 7.18 p. taip pat numato, kad
sprendimus teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto
sąskaita priima savivaldybės taryba, o savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės
tarybos posėdžiams rengia sprendimų projektus (87 p.) ir pateikia juos kartu su taryboje
svarstytinu klausimu. Išanalizavus šias teisės normas ir pateiktų dokumentų turinį darytina
išvada, kad pareiškėjas kreipėsi į Joniškio rajono savivaldybę su prašymu priimti administracinį
sprendimą atleisti jį nuo vietinės rinkliavos mokėjimo ir tokį sprendimą galėjo priimti tik Joniškio
rajono savivaldybės taryba, o administracija privalėjo parengti vienokio ar kitokio sprendimo
projektą ir pateikti jį tarybai. Šiuo atveju Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius, viršydamas savo kompetencijos ribas, priėmė 2014-05-07 sprendimą Nr. (3.63) R190 „Dėl vietinės rinkliavos“, be to, jame nėra nurodyta, tenkinamas pareiškėjo prašymas ar ne,
kokiu pagrindu atsisakyta rengti sprendimo atleisti pareiškėją nuo vietinės rinkliavos projektą, šio
sprendimo turinys yra bendro pobūdžio, jame nurodyti tik vietinės rinkliavos už atliekų surinkimą
ir tvarkymą mokėjimo pagrindai, komunalinių atliekų išvežimo tvarka ir atsakomybė už
komunalinių atliekų surinkimo taisyklių pažeidimus. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių, patvirtintų Joniškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2009-05-12 įsakymu Nr. A-466, 53 punkte nurodyta,
kad atsakymai į asmenų prašymus rengiami atsižvelgiant į prašymo turinį; į prašymą priimti
administracinį sprendimą – tarybos sprendimą, administracijos direktoriaus įsakymą, mero
potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta savivaldybės
institucijų valia, atsakoma pateikiant atitinkamo dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba
nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Taigi atsakymas pareiškėjui P. Š. į jo prašymą
priimti administracinį sprendimą atleisti jį nuo vietinės rinkliavos parengtas pažeidžiant Asmenų
prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių
reikalavimus. Joniškio rajono savivaldybės administracija nepareikalavo, kad pareiškėjas pateiktų
papildomus dokumentus, įrodančius jo prašyme nurodytas aplinkybes dėl komunalinių atliekų
neturėjimo, parengdama tokio turinio atsakymą savivaldybės administracija užkirto kelią
klausimo svarstymui taryboje ir atitinkamo sprendimo priėmimui. Teismo posėdžio metu
atsakovo atstovai taip pat negalėjo paaiškinti, kokiais kriterijais remiantis savivaldybės
administracijoje sprendžiama rengti administracinio akto – tarybos sprendimo projektą ar jo
nerengti ir neteikti tarybai svarstyti.
Vertinant nurodytas teisės normas ir nustatytus faktinius bylos duomenis, konstatuotina, kad
ginčijamą sprendimą laikyti teisėtu nėra pagrindo, nes jis priimtas nekompetentingo viešojo
administravimo subjekto, ne jo kompetencijos ribose, todėl pareiškėjo skundas tenkintinas ir
Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014-05-07 sprendimas Nr. (3.63) R-190
naikintinas.
Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytu ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p.,

nusprendžia:
Pareiškėjo P. Š. skundą tenkinti.
Panaikinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014-05-07 sprendimą Nr. (3.63) R-190
„Dėl vietinės rinkliavos“.
Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per sprendimą priėmusį teismą.
Teisėjai Jarūnė Sedalienė
Laisvutė Kartanaitė
Žanas Kubeckas

