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Kelmės rajono savivaldybės tarybai
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Kopija
Kelmės rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-10-25 SPRENDIMO
NR. T-311 1.2. PUNKTU PATVIRTINTO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO
ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO
NAUDOJIMO TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-311 „Dėl vietinės
rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą
nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės
viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2. punktu patvirtino Vietinės
rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo
teritorijoje išdavimo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).
Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta, kad „Užtęsus kasinėjimo darbų leidime nurodytus
terminus, už kiekvieną papildomą parą nustatoma 23 eurų rinkliava.“. Toks rinkliavos nustatymas
nėra pagrįstas nei Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (toliau – Rinkliavų įstatymas), nei kitų
Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis. Pažymėtina, kad užtęsus kasinėjimo darbų leidime
nurodytus terminus ir nepratęsus leidimo galiojimo laikytina, kad minėti darbai yra atliekami
neturint tam leidimo ir už tai Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse yra
nustatyta atsakomybė. Pagal Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatą, rinkliava
imama už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse,
vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti
eismą joje išdavimą, tuo tarpu Tvarkos aprašo 6 punkto nustatytu atveju, rinkliava skaičiuojama
nesant jokio leidimo, nes išduoto leidimo galiojimo laikas yra pasibaigęs.
Tvarkos aprašo 36 punkte nurodyta, kad „Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos
mokėtojui, kai sumokėta daugiau, negu buvo Savivaldybės tarybos nustatyta (grąžinama tik
skirtumas)“. Kadangi Tvarkos aprašo 36 punkte nustatyta, kad rinkliava grąžinama tik jei rinkliavos
sumokėta daugiau, negu buvo Savivaldybės tarybos nustatyta, ir nėra numatyti kiti Rinkliavų
įstatymo 13² straipsnyje nustatyti vietinės rinkliavos atvejai, darytina išvada, jog Tvarkos aprašo 36
punktas neatitinka Rinkliavų įstatymo 13² straipsnio reikalavimų.
Taip pat pažymėtina, kad Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 4 punktas aiškiai nurodo, kad
Savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose nustato
„vietinės rinkliavos grąžinimo tvarką“, tačiau Rinkliavų įstatymas nesuteikia teisės savivaldybių
taryboms nusistatyti pačius grąžinimo atvejus.
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Pažymėtina ir tai, kad savivaldybės institucijos, įgyvendindamos savo įgaliojimus, privalo
vadovautis aukštesnės galios teisės aktais ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš jų – Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte įtvirtintas savivaldybės
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, kuris reiškia, kad
savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimus. Teisėtumo principas įpareigoja laikytis teisės aktų hierarchijos ir užtikrinti, kad
žemesnės galios teisės aktai atitiktų visų aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1
dalimi, s i ū l a u svarstyti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr.
T-311 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kelmės rajono savivaldybės
teritorijoje išdavimą nuostatų ir Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės
rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2.
punktu patvirtino Vietinės rinkliavos už leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per
5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
Informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punktu, gali nustatyti kitą
teikimo vykdymo terminą, jeigu bus gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo
subjekto motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti, išskyrus atvejus, kai nurodytų veiksmų įvykdymo
terminas yra nustatytas įstatyme ar Vyriausybės nutarime.
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