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TEIKIMAS
DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 29 D.
SPRENDIMO NR. T3-559 PAKEITIMO
2016 m. balandžio 19 d. Nr. 1T-2
Vilnius
Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 29 d. priėmė sprendimą Nr. T3559 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T3-42
patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono
savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo“ (toliau – Sprendimas).
Sprendimo 1 dalyje buvo nuspręsta pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar (ir) teikti
paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų (toliau –
Nuostatai) 11 punktą. Po pakeitimo Nuostatuose numatyta, jog rinkliava mokama į Vilniaus
rajono savivaldybės atitinkamos seniūnijos, išduodančios leidimą, atsiskaitomąją sąskaitą.
Sprendimu patvirtinti pakeitimai įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.
Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 10 d. priėmė Rinkliavų įstatymo Nr.
VIII-1725 papildymo 131 straipsniu ir 14 straipsnio pakeitimo įstatymą, kuris įsigaliojo nuo
2016 m. sausio 1 d. Paketimo įstatymo 1 straipsnyje numatyta, jog Rinkliavų įstatymas
papildomas 131 straipsniu „Vietinių rinkliavų mokėjimas“. Straipsnyje įtvirtinta, jog vietinė
rinkliava mokama į savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudžeto sąskaitą.
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punkte nustatyta, jog biudžeto
tvirtinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. To paties straipsnio 2 dalies 17
dalyje numatyta, jog savivaldybės tarybai priklauso išimtinė kompetencija dėl sprendimų dėl
papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių lėšų paskirstymo,
tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimo.
Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog seniūnija turi sąskaitą
banke, o 4 dalyje įtvirtinta, jog seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų
valdytojas.
Rinkliavų įstatyme įtvirtintas teisinis reglamentavimas numato tik vieną variantą, į
kokią sąskaitą gali būti mokama vietinė rinkliava – tik į savivaldybės biudžeto sąskaitą. Vietinė
rinkliava yra įskaitoma į savivaldybės biudžetą, kurį tvirtina/tikslina išimtinai savivaldybės
taryba. Seniūnas yra atsakingas tik už jam paskirtų asignavimų valdymą. Toks reglamentavimas
nunumato galimybės, jog vietinė rinkliava galėtų būti mokama į atskirą seniūnijos
atsiskaitomąją sąskaitą.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu siūlau svarstyti
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Sprendimo 1 dalies panaikinimo ar pakeitimo klausimą, numatant, jog Vietinė rinkliava už
leidimo prekiauti ar (ir) teikti paslaugas Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose
mokama į savivaldybės biudžeto sąskaitą.
Šis teikimas turi būti apsvarstytas artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje, bet ne
vėliau kaip per 1 menėsį nuo teikimo gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Vyriausybės
atstovui turi būti pranešta per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Per nustatytą terminą
nepatenkinus teikimo/nepranešus apie teikimo patenkinimą/atsisakius jį tenkinti, Vyriausybės
atstovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
skųs teismui aukščiau minėtą Sprendimą.
Informuoju, jog vadovaujantis Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 6
straipsnio 1 dalies 5 punktu, Vyriausybės atstovas turi teisę nustatyti kitą nurodytų veiksmų
įvykdymo terminą, jeigu gautas pagal kompetenciją savivaldybės administravimo subjekto
motyvuotas prašymas šį terminą pratęsti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4
straipsnio 9 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje privalo su šia
informacija supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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