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TEIKIMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2000-12-21 SPRENDIMO NR.229 PAKEITIMO
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) 2000-12-21 sprendimo
Nr.229 „Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas) 1 punktu
patvirtino Vietinės rinkliavos nuostatus (toliau – Nuostatai). Sprendimas buvo pakeistas
Savivaldybės tarybos 2004-02-26 sprendimu Nr.1-63 ir 2014-10-23 sprendimu Nr.T2-284.
Pagal Nuostatų 1.4 papunktį vietinė rinkliava – tai Savivaldybės tarybos sprendimu
nustatyta privaloma įmoka už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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.
Vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, jog vietinės
rinkliavos grąžinimą reglamentuoja Nuostatų 8 punktas. Nuostatų 8 punkte numatyta, kad vietinė
rinkliava grąžinama tuo atveju, kai yra sumokėta daugiau nei nustatyta Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos sprendimu.
Kadangi Nuostatų 8 punktas numato tik vieną iš Rinkliavų įstatymo 132 straipsnyje
nustatytų vietinės rinkliavos grąžinimo atvejų, ši nuostata neatitinka Rinkliavų įstatymo 132
straipsnio reikalavimų.
Įvertinus tai, kad Nuostatuose nėra nustatyta vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka, darytina
išvada, jog Nuostatai neatitinka Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų.
Atkreiptinas dėmesys į tai, jog nuo Sprendimo priėmimo dienos buvo pakeisti ne tik
Rinkliavų įstatymo, bet ir kitų aktualių Sprendimo reglamentavimui įstatymų reikalavimai,
pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymas ir kiti. Paminėtina, jog kitos Nuostatų 1 punkte nurodytos vietinės
rinkliavos Savivaldybėje nustatytos ir jų nuostatai patvirtinti atskirais Savivaldybės tarybos
sprendimais.
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Įvertinus tai, kas išdėstyta, ir siekiant tinkamai įgyvendinti Teisėkūros pagrindų įstatymo 3
straipsnio 2 dalyje įtvirtintus aiškumo, reiškiančio, kad teisės aktuose nustatytas teisinis
reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas
(6 punktas) ir sistemiškumo, reiškiančio, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės
galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo
įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar
atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina (7 punktas), principus, manytina, jog
būtų tikslinga įvertinti ir kitų Nuostatų punktų aktualumą ir galimus pakeitimus.
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 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2000-12-21 sprendimu Nr.229
patvirtintų Vietinės rinkliavos 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.
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