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TEIKIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS
NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI
KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ, PATVIRTINTŲ KLAIPĖDOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMU NR. T2-356, PAKEITIMO
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba) 2015-12-22 sprendimo
Nr.T2-356 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis
vietomis automobiliams statyti tvarkos“ 1 punktu patvirtino Vietinės rinkliavos už naudojimąsi
savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste
nuostatus (toliau – Nuostatai) (Teisės aktų registre galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-05-04).
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktas nustato, kad
savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti (išskyrus vietas automobiliams
statyti prie valstybinės reikšmės kelių, 5–15 m pažymėtoje atkarpoje prie valstybės įstaigų,
institucijų ir tarnybų, taip pat vietas, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą,
tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus; taip pat išskyrus
automobilių, pažymėtų neįgalių asmenų automobilių statymo kortele, ir mokyklinių autobusų
statymą savivaldybės tarybos nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti
ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos transporto priemonių, naudojamų saugomų
asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai, statymą).
Nuostatų 6 punktas nustato baigtinį atvejų, kai vietinė rinkliava netaikoma, sąrašą. Kadangi
Nuostatų 6 punkte nurodyti atvejai neapima visų Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punkte
nustatytų vietinės rinkliavos taikymo išimčių, darytina išvada, jog Nuostatų 6 punktas neatitinka
Rinkliavų įstatymo 11 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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Vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės administracinę priežiūrą, nustatyta, jog vietinės
rinkliavos grąžinimą reglamentuoja Nuostatų IV skyrius „Rinkliavos grąžinimas“. Nuostatų 21
punkte numatyta, kad rinkliava, surinkta pažeidžiant šiuos Nuostatus, grąžinama Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, jog pagal minėtą Rinkliavų įstatymo
reglamentavimą vietinės rinkliavos nuostatuose turi būti nustatyta vietinės rinkliavos grąžinimo
tvarka, o ne nuoroda į kitus įstatymus.
Įvertinus tai, kad Nuostatuose nėra nustatyta vietinės rinkliavos grąžinimo tvarka, darytina
išvada, jog Nuostatai neatitinka Rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto 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 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-12-22 sprendimu Nr.T2356 patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis
vietomis automobiliams statyti Klaipėdos mieste 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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