
Laba diena, 

 

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 27 d. kreipėmės į Vilniaus miesto merą, Vilniaus miesto 

savivaldybės paslaugų ir miesto ūkio komiteto pirmininkę bei LR Vyriausybės atstovę Vilniaus 

apskrityje dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą sodininkų bendrijose. 

Mūsų raštas: 

 
"Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2017 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. 1-818 patvirtino „Vilniaus 

miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų 

tvarkymą nuostatus (toliau – Nuostatai). Nuostatų 24 – 24.4. p.p. buvo numatyta, jog kintamoji 

Rinkliavos dedamoji netaikoma tiems atliekų turėtojams, kurie deklaruoja, kad komunalinių atliekų 

tvarkymo paslauga jiems nereikalinga, nes apmokestinamas turtas nenaudojamas ir tai įrodo pateikdami 

atitinkamus dokumentus. 

Šie Nuostatų punktai palietė ir Vilniaus miesto sodininkų bendrijas bei jų narius, kurie savo sklypais 

naudojasi tik sezono metu (nuo balandžio iki rugsėjo imtinai). Daugiausia tai senjorai, kurie gyvena 

mieste ir moka už komunalines atliekas pagal deklaruojamą gyvenamąją vietą. Ši gyventojų kategorija 

turi mažiausias pajamas ir, svarbiausia, nėra faktiniai atliekų turėtojai ne sezono metu. 

Sodininkų bendrijos, išsipirkusios bendrojo naudojimo žemę iš valstybės atskirai, nėra atliekų 

turėtojai, kadangi bendrijose turintys sklypus asmenys apmoka už susikaupusias atliekas. 

Vilniaus miesto savivaldybės Taryba 2018 m. kovo 21 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1450 „Dėl 

Tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 

Šiuo sprendimu patvirtintų Nuostatų 36 punkte atsirado nuostata: „Kintamoji Rinkliavos dedamoji 

neskaičiuojama atliekų turėtojams (išskyrus į sodininkų bendrijų teritoriją patenkančių žemės sklypų 

kategoriją ...>), kurie VASA deklaruoja, kad komunalinių atliekų surinkimo paslauga jiems bus 

nereikalinga, nes apmokestinamas nekilnojamasis turtas yra arba bus nenaudojamas tam tikrą laikotarpį 

(ne trumpesnį kaip trys mėnesiai per tuos pačius kalendorinius metus ir ne ilgesnį kaip vieni metai) ir 

pateikia prašymą (4 priedas) bei dokumentus, įrodančius nesinaudojimo nekilnojamuoju turto objektu 

laikotarpį“. 

Esame įsitikinę, kad ši nuostata yra diskriminacinė, neteisinga ir neteisėta sodininkų bendrijų ir 

asmenų, turinčių sklypus sodininkų bendrijų teritorijoje, atžvilgiu. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 1-1450 patvirtintų 

Nuostatų 36 p. prieštarauja LR Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimui Nr. 384 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 711 „Dėl Rinkliavos ar kitos įmokos už 

komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos 

patvirtinimo pakeitimo“ patvirtintų Taisyklių 29 p.: „Kintamąją įmoką moka nekilnojamojo turto objektų 



savininkai, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo paslauga suprantama kaip faktinis mišrių 

atliekų paėmimas iš objekto savininko“. 

Tų pačių Taisyklių 30 p.: „Kintamosios įmokos dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų 

savininkai arba jų įgalioti asmenys, savivaldybių nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne 

trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieni metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto 

objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos“. 

Parašyta taip aiškiai, kad aiškiau nebūna. 

Kažkodėl Vilniaus miesto savivaldybės atsakingi darbuotojai, teikę savivaldybės Tarybai Nuostatų 

projektą bei Tarybos nariai nepaisė akivaizdžių dviejų norminių aktų prieštaravimo vienas kitam ir 

patvirtino neteisingą ir neteisėtą tvarką. 

Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus (toliau – VASA) darbuotojai, vadovaudamiesi Nuostatų 

36 p. nepriima iš sodininkų bendrijų ir sodininkų prašymų dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo. 

Atsižvelgiant į neteisėtą ir diskriminacinę Nuostatų 36 p. redakciją sodininkų bendrijos ir asmenys, turintys 

sklypus sodininkų bendrijų teritorijoje, deklaruojantys kitą gyvenamąją vietą nusiteikę nemokėti už 

faktiškai neteikiamas paslaugas. 

Gerb. Mere, Komiteto pirmininke, LR Vyriausybės atstove Vilniaus apskrityje, prašome pagal savo 

kompetencijas imtis operatyvių veiksmų, kad būtų pašalinta sodininkų bendrijoms ir asmenims, turintiems 

sklypus sodininkų bendrijų teritorijoje, deklaruojantiems kitą gyvenamąją vietą, neteisėta ir diskriminacinė 

Vilniaus miesto Tarybos  2018 m. kovo 21 d. sprendimu  Nr. 1-1450 patvirtintų nuostatų 36 p. redakcija, 

išbraukiant žodžius „išskyrus į sodininkų bendrijų teritoriją patenkančių žemės sklypų kategoriją“.  

Vilniaus miesto sodininkų bendruomenė tikisi teigiamo ir greito sprendimo." 

_________________________________________________________________ 

 

Kadangi LR Vyriausybės Vilniaus apskrityje tarnyba mums atsakė, kad 

jie negauna paaiškinimų iš Vilniaus miesto savivaldybės (jų raštą prisegame), 

vakar, 2018-10-09 pakartotinai kreipėmės į Vilniaus miesto merą, ar kažkas 

yra daroma dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-01 sprendimu 

Nr. 1-818 patvirtintų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš 

atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatų 36 punkto ištaisymo. 

 

Šiandien gavome neoficialų atsakymą iš Vilniaus miesto savivaldybės: 

"Jūsų nuogąstavimai žinomi, buvome apie tai kalbėję ir susitikimo metu. Šiuo metu 

rengiamas rinkliavos nuostatų projektas,  tvarka peržiūrėta, laikinų sodininkų 



nenumatoma apmokestinti, nebent toks pageidaus konteinerio vasarai, tada jam tektų 

mokėti kintamą rinkliavos dalį už konteineryje pašalintų atliekų svorį. Tai tų problemų 

neliks. Taigi planuojama, kad tik tie sodininkai, kurių namas registre figūruoja kaip 

individualus, mokės rinkliavą pagal individualių namų kategoriją, tuo tarpu nebus 

apmokestinti nei žemės sklypai, nei pastatai soduose be registruotų gyventojų. Tačiau ši 

sodininkų dalis negalės pretenduoti į individualius konteinerius, jie atliekas galės šalinti 

bendro naudojimo konteineryje, nes pagal atliekų tvarkymo taisykles toks galėtų būti 

pastatomas tokiems atvejams, bet tik suderinus su sodų bendrijos pirmininku 

privažiuojamą vietą. Neradus vietos, nebus nei tokio konteinerio. Rinkliavos nuostatus 

planuojame teikti tarybai jau spalio mėn.  "  

 
Pagarbiai 
Vilniaus susivienijimo "Sodai" 
Pirmininkas Romasis Vaitekūnas 
tel. (8-5) 2 62 54 83 
mob. 8 612 79253 
el. pašas: vilniaussodai@gmail.com, 
www.vilniaussodai.lt  
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