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TEIKIMAS
DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ
KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ
TVARKYMĄ NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 2014-12-18 SPRENDIMU NR. T2-378, PAKEITIMO
Kretingos rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) 2014-12-18 sprendimo
Nr.T2-378 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino Kretingos rajono savivaldybės vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus (toliau
– Nuostatai) (Teisės aktų registre galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-03-30).
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad
savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose, be kita ko,
nustato vietinės rinkliavos, nustatytos šio įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte, mokėtojui
numatytos teikti paslaugos kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas (apimtį, asortimentą,
terminus, periodiškumą ir kita), taip pat kriterijus ir subjektą, įgaliotą vertinti (nustatyti), ar yra
(nėra) pažeisti šios paslaugos teikimo kokybės reikalavimai ir (ar) teikimo sąlygos.
Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktas nustato savivaldybės tarybos teisę
savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą.
Vykdant Kretingos rajono savivaldybės administracinę priežiūrą buvo nustatyta, jog
Nuostatai ta apimtimi, kuria nenustato vietinės rinkliavos mokėtojui numatytos teikti paslaugos
kokybės reikalavimų ir (ar) teikimo sąlygų (apimties, asortimento, terminų, periodiškumo ir kita),
taip pat kriterijų ir subjekto, įgalioto vertinti (nustatyti), ar yra (nėra) pažeisti šios paslaugos teikimo
kokybės reikalavimai ir (ar) teikimo sąlygos, neatitinka Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6
punkto reikalavimų.
Vadovaujantis Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, savivaldybės taryba savo
sprendimu tvirtinamuose vietinės rinkliavos nuostatuose nustato vietinės rinkliavos grąžinimo
tvarką. Vietinės rinkliavos grąžinimo atvejų sąrašą įtvirtina Rinkliavų įstatymo 132 straipsnis.
Pažymėtina, kad įstatymu savivaldybės tarybai suteikti įgaliojimai nustatyti vietinės rinkliavos
grąžinimo tvarką, bet ne rinkliavos grąžinimo atvejus.
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Nuostatų 60 punkte numatyta, kad nekilnojamojo turto objekto savininkui ar Įgaliotam
asmeniui sumokėjus didesnę Vietinės rinkliavos įmoką, nei nurodyta Mokėjimo pranešime, ar
neteisingai apskaičiuotą, arba neteisėtai išieškotą Vietinę rinkliavą, permokėta suma, jei
nekilnojamojo turto objekto savininkas ar Įgaliotas asmuo neturi įsiskolinimų, nekilnojamojo turto
objekto savininkui ar Įgaliotam asmeniui užskaitoma už būsimą laikotarpį arba grąžinama
pavedimu į prašyme nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo
gavimo dienos.
Pagal Nuostatų 61 punktą nekilnojamojo turto objekto savininkas ar Įgaliotas asmuo
prašymą dėl vietinės rinkliavos permokos grąžinimo gali pateikti Komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos administratoriui per 30 kalendorinių dienų nuo grąžinti prašomos rinkliavos dalies
sumokėjimo datos.
Įvertinus nurodytas teisės normas, darytina išvada, kad Nuostatų 60 punktas ta apimtimi,
kuria numato kitus nei Rinkliavų įstatymo 132 straipsnyje nustatytus vietinės rinkliavos grąžinimo
atvejus, bei Nuostatų 60 ir 61 punktai ta apimtimi, kuria numato vietinės rinkliavos grąžinimo
tvarką tik Nuostatuose nurodytais vietinės rinkliavos grąžinimo atvejais, neatitinka Rinkliavų
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 132 straipsnio reikalavimų.
Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1 dalimi,
s i ū l a u svarstyti Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 sprendimu Nr.T2-378
patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų su vėlesniais pakeitimais pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 punktu, Vyriausybės atstovo teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame
posėdyje (bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą Vyriausybės atstovui turi būti
pranešta raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės
priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalį, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje su šiuo
teikimu turi supažindinti tarybos narius.
Vyriausybės atstovė
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