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16 straipsnis. Savivaldybės tarybos kompetencija 

1. Savivaldybės tarybos kompetencija yra išimtinė ir paprastoji. 

2. Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija: 

1) reglamento tvirtinimas. Reglamente, be kitų klausimų, turi būti numatytos pagrindinės 

bendravimo su gyventojais formos ir būdai, užtikrinantys vietos savivaldos principų ir teisės įgyvendinimą 

bendruomenės interesais; 

2) mero atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero darbo užmokesčio nustatymas; 

3) mero pavaduotojų skaičiaus nustatymas, mero pavaduotojo (pavaduotojų) skyrimas mero 

teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio 

nustatymas įstatymų nustatyta tvarka; 

4) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
5) sprendimo dėl savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo priėmimas ir savivaldybės tarybos 

kolegijos sudarymas mero teikimu; 

6) savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių 

ir įstatymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas; 

7) Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo skyrimas, Kontrolės komiteto veiklos 

programos tvirtinimas; 

8) pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos sudarymas, sprendimų dėl 

savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos steigimas savivaldybės kontrolieriaus teikimu, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių 

ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės 

kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) metinės ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl 

jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės 

kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) nuostatų tvirtinimas; 

9) savivaldybės administracijos direktoriaus (savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojo) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų; sprendimų dėl savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojo pareigybės (pareigybių) steigimo priėmimas; sprendimų dėl šiame įstatyme 

nustatytų savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo savivaldybės administracijos 

direktoriui ir, jei tokia (tokios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos), savivaldybės administracijos 

direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės administracijos 

direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas; sprendimų dėl savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, savivaldybės administracijos direktoriaus ir 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas;  

10) savivaldybės administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, 

didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus 

savivaldybės administracijoje nustatymas savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu; 

11) sprendimų dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių 

skaičiaus nustatymo bei savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus 

nustatymo priėmimas mero siūlymu; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.D0CD0966D67F
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12) sprendimo išieškoti iš savivaldybės administracijos direktoriaus ir kitų savivaldybės viešojo 

administravimo subjektų žalą, atsiradusią dėl jų tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar 

šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai šie savivaldybės viešojo administravimo subjektai 

teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jų paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo 

užmokesčio dydžio; 

13) sprendimų dėl seniūnijų steigimo, panaikinimo ir jų skaičiaus nustatymo, dėl pavadinimų 

seniūnijoms suteikimo ir jų keitimo, dėl teritorijų priskyrimo seniūnijoms, dėl seniūnijų aptarnaujamų 

teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, įvertinus gyventojų nuomonę, priėmimas; 

14) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
15) savivaldybės biudžeto ir savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio tvirtinimas Biudžeto 

sandaros įstatymo ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta tvarka, prireikus savivaldybės 

biudžeto tikslinimas; 

16) sprendimo dėl mero fondo sudarymo, mero fondo dydžio, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos 

priėmimas; 

17) sprendimų dėl papildomų ir planą viršijančių savivaldybės biudžeto pajamų ir kitų piniginių 

lėšų paskirstymo, tikslinės paskirties ir specializuotų fondų sudarymo ir naudojimo priėmimas, reglamento 

nustatyta tvarka įvertinus išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimus;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-677, 2017-10-12, paskelbta TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16708 

 
18) sprendimų teikti mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės 

biudžeto sąskaita priėmimas, subsidijų ir kompensacijų skyrimo naujas darbo vietas steigiančioms visų 

rūšių įmonėms tvarkos nustatymas atitinkamai keičiant savivaldybės biudžetą tais atvejais, kai lėšų tam 

nebuvo numatyta; 

19) mero, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir 

viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų 

vadovų ataskaitų ir atsakymų į savivaldybės tarybos narių paklausimus išklausymas reglamento nustatyta 

tvarka, sprendimų dėl šių ataskaitų ir atsakymų priėmimas; 

20) pasiūlymų valstybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje esančių šių institucijų padalinių 

veiklos gerinimo teikimas, prireikus šių padalinių vadovų išklausymas reglamento nustatyta tvarka; 

21) biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių, akcinių 

bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – savivaldybės juridiniai asmenys) steigimas, 

reorganizavimas, likvidavimas ir jų priežiūra, savivaldybės mokymo ir auklėjimo (toliau – švietimo) įstaigų 

vadovų skyrimas į pareigas ir atleidimas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvavimas steigiant, 

reorganizuojant ir likviduojant viešuosius ir privačius juridinius asmenis; seniūnijų – biudžetinių įstaigų – 

nuostatų tvirtinimas;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
22) sprendimų dėl viešųjų ir privačių juridinių asmenų (kurių dalininkė yra savivaldybė) steigimo, 

reorganizavimo, likvidavimo priėmimas; 

23) sprendimų dėl bendrų su kitomis savivaldybėmis įmonių steigimo priėmimas; 

24) sprendimų dėl tam tikros veiklos nepriklausomo audito atlikimo savivaldybės įstaigose ar 

savivaldybės kontroliuojamose įmonėse priėmimas; 

25) savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo tvirtinimas; šiame apraše turi 

būti nustatyta, kokios sutartys negali būti sudaromos be išankstinio savivaldybės tarybos pritarimo; 

26) sprendimų dėl disponavimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu turtu priėmimas, šio 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus atvejus, kai tvarka yra 

nustatyta įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose; 

27) sprendimų dėl savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise priėmimas; 

28) sprendimų dėl paskolų ėmimo ir garantijų teikimo už ilgalaikes paskolas priėmimas; šios 

paskolos naudojamos tik investicijų projektams, tarp jų pagal Vyriausybės patvirtintas programas 

savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams, finansuoti pagal 

Vyriausybės nustatytą tvarką, laikantis įstatymų nustatytų skolinimosi limitų ir gavus savivaldybės 

kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) išvadą; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=e3c43780b7f411e7afb78266242a6adf
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
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Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-1932, 2015-06-30, paskelbta TAR 2015-07-09, i. k. 2015-11214 

 
29) įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolieriaus išvadą, sprendimų dėl viešojo ir 

privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo priėmimas; gavus savivaldybės 

kontrolieriaus išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės sutarties sąlygoms, 

jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo 

tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-443, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10804 

 
30) sprendimų dėl socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimo ir statybos, dėl 

pavedimo savivaldybės administracijai ir kitiems subjektams atlikti šių darbų užsakovo funkcijas 

priėmimas; 

31) sprendimų dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t. t.) tvarkos, būsto 

suteikimo tvarkos ir dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas; 

32) savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų tvirtinimas įstatymų 

nustatyta tvarka; 

33) savivaldybės saugomų teritorijų steigimas pagal Saugomų teritorijų įstatymo nustatytą tvarką, 

savivaldybės saugomų vietinės reikšmės gamtos ir kultūros paveldo objektų skelbimas; 

34) sprendimų dėl siūlymų keisti savivaldybės teritorijos ribas, suteikti savivaldybei pavadinimą ir 

jį keisti, sudaryti gyvenamąsias vietoves, nustatyti ir keisti jų pavadinimus, teritorijų ribas teikimas 

Vyriausybei, taip pat gatvių, aikščių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybei nuosavybės teise priklausančių 

objektų pavadinimų suteikimas ir jų keitimas pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus 

kriterijus; 

35) savivaldybės triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nustatymas savivaldybės strateginio 

planavimo dokumentuose, triukšmo savivaldybės teritorijoje rodiklių, aglomeracijų strateginių triukšmo 

žemėlapių, aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių 

oro uostų strateginių triukšmo žemėlapių ir aglomeracijų triukšmo prevencijos veiksmų planų, kurie 

įgyvendinami savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, bei gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose 

būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (triukšmo prevencijos zonų), ir triukšmo 

prevencijos viešosiose vietose taisyklių tvirtinimas, tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir 

tyliųjų viešųjų zonų nustatymas. Savivaldybės vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo 

administravimo subjektų funkcijų triukšmo valdymo srityje įgyvendinimo priežiūra; 
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2342, 2016-05-12, paskelbta TAR 2016-05-24, i. k. 2016-13909 

 
36) taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, ir kitų taisyklių tvirtinimas; 

37) kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų įmonių, biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių 

savininkė yra savivaldybė) teikiamas atlygintinas paslaugas ir keleivių vežimą vietiniais maršrutais 

nustatymas, centralizuotai tiekiamos šilumos, šalto ir karšto vandens kainų nustatymas (tvirtinimas) 

įstatymų nustatyta tvarka, vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifų nustatymas įstatymų nustatyta tvarka;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
38) sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, papildomos 

socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos 

nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio ir mokėjimo iš savivaldybės 

biudžeto tvarkos nustatymas; 

39) biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių nustatymas;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
40) savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų, savivaldybės atskirų ūkio šakų (sektorių) 

plėtros programų tvirtinimas ir ataskaitų dėl jų įgyvendinimo išklausymas ir sprendimų dėl jų priėmimas; 

41) strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimas; 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=21b600d0263b11e5bf92d6af3f6a2e8b
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=652c3a305b2e11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=0c683f8021b311e6ad34b874fec21bdb
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
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42) sprendimų dėl jungimosi į savivaldybių sąjungas, dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių 

savivaldybėmis ar prisijungimo prie tarptautinių savivaldos organizacijų priėmimas; 

43) savivaldybės tarybos narių delegavimas į įstatymų nustatytas regionines tarybas, komisijas ir 

įgaliojimų jiems suteikimas reglamento nustatyta tvarka; 

44) vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo tvirtinimas; 

45) siūlymų nustatyta tvarka tvirtinti savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbus teikimas, kitų 

savivaldybės simbolių ir jų naudojimo tvarkos tvirtinimas, teisė nustatyta tvarka už nuopelnus suteikti 

savivaldybės (jos centro ar kitos gyvenamosios vietovės) garbės piliečio vardą; 

46) neteko galios. 
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XIII-443, 2017-06-15, paskelbta TAR 2017-06-27, i. k. 2017-10804 

 
3. Paprastoji savivaldybės tarybos kompetencija; 

1) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
2) biudžetinių įstaigų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
3) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
4) viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta 

viešosios įstaigos įstatuose;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
5) viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
6) viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;  

Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
7) sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų 

lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas;  
Straipsnio punkto pakeitimai: 

Nr. XII-2494, 2016-06-28, paskelbta TAR 2016-07-07, i. k. 2016-19345 

 
8) savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, 

išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; 

9) juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal įstatymus priskirtų teisių įgyvendinimas ir pareigų 

vykdymas; 

10) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
11) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
12) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
13) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį; 
14) neteko galios nuo tos dienos, kai 2015 metais naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirinko į pirmąjį 

posėdį. 
4. Jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendimų dėl tokių 

įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų, priklauso savivaldybės 

tarybai.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=652c3a305b2e11e79198ffdb108a3753
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=701faad0441e11e6bd3bfefc575ccac4
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5. Savivaldybės taryba reglamento nustatyta tvarka prižiūri savivaldybės vykdomąsias institucijas 

ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas. Už šios 

funkcijos įgyvendinimo organizavimą yra atsakingas meras. 

6. Išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtų įgaliojimų savivaldybės taryba negali 

perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai. 

7. Konkrečius įgaliojimus, nustatytus šio straipsnio 3 dalyje, savivaldybės taryba reglamento 

nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti savivaldybės administracijos direktoriui arba savivaldybės 

administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) (jeigu ši (šios) pareigybė (pareigybės) steigiama 

(steigiamos). Jeigu savivaldybės vykdomoji institucija negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) 

įvykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytų ir savivaldybės tarybos jai perduotų įgaliojimų, šiuos įgaliojimus 

vykdo savivaldybės taryba. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. X-1830, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5379 (2008-11-29) 

Nr. XI-300, 2009-06-16, Žin., 2009, Nr. 77-3165 (2009-06-30) 

Nr. XI-620, 2009-12-22, Žin., 2009, Nr. 159-7206 (2009-12-31) 

Nr. XI-682, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 25-1177 (2010-03-02) 

Nr. XI-770, 2010-04-20, Žin., 2010, Nr. 51-2480 (2010-05-04) 

Nr. XI-971, 2010-06-30, Žin., 2010, Nr. 86-4525 (2010-07-20) 

Nr. XI-1327, 2011-04-19, Žin., 2011, Nr. 52-2504 (2011-05-03) 

Nr. XI-2387, 2012-11-08, Žin., 2012, Nr. 136-6958 (2012-11-24) 

Nr. XII-409, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3826 (2013-07-16) 

Nr. XII-460, 2013-07-02, Žin., 2013, Nr. 79-3981 (2013-07-23) 

Nr. XII-967, 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-11, i. k. 2014-10138 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=331624&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=347278&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=362025&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=365492&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=370485&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=377644&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=397375&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=437029&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453034&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=453392&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=477145&b=


 

 

Išrašas 

Suvestinė redakcija nuo 2018-01-01 
 

Įstatymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 52-1484; Žin. 2000, Nr.53-0, i. k. 1001010ISTAIII-1725 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 

RINKLIAVŲ 

ĮSTATYMAS  

 

2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725 

Vilnius 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

12 straipsnis. Vietinių rinkliavų nustatymas  
Savivaldybės taryba savo sprendimu tvirtina vietinės rinkliavos nuostatus, kuriuose nustato: 

1) vietinės rinkliavos dydį; 

2) vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką; 

3) vietinės rinkliavos lengvatas; 

4) vietinės rinkliavos grąžinimo atvejus; 

5) delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus. 
Straipsnio pakeitimai: 

Nr. XIII-377, 2017-05-23, paskelbta TAR 2017-05-30, i. k. 2017-09157 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.41CD8BF53D8D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.41CD8BF53D8D
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=5f2fb130452f11e78ff8eec6d7a8f58e


Išrašas 

 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE 

VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ 

TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2011 m. spalio 27 d. Nr. T2-331 

Klaipėda 

 
             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žino., 1994, Nr. 55-1049;  

2008, Nr. 113-4290; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 84-4406, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 6 straipsnio  

37 punktu, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2002, Nr. 45-1710; 

2005, Nr. 149-5416; 2007, Nr. 101-4107) 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 12 straipsniu, Klaipėdos 

miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

            1. Patvirtinti pridedamus: 

   1.1. Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos 

nuostatus; 

1.2. Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose tvarkos aprašą. 

2. Pripažinti netekusiais galios: 

2.1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl 

Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir 

paslaugų teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ 1, 2, ir 3 punktus; 

2.2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr. T2-275 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Prekybos 

ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų 

teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“; 

2.3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2-144 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Prekybos 

ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų 

teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktą; 

2.4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T2-203 „Dėl 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T2-270 „Dėl Prekybos 

ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinės rinkliavos nuostatų ir Prekybos ir paslaugų 

teikimo Klaipėdos miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.  

4. Skelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto tinklalapyje. 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui. 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas Artūras Šulcas 

______________ 
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PATVIRTINTA 

Klaipėdos miesto savivaldybės  

tarybos 2011 m. spalio 27 d.  

sprendimu Nr. T2-331  

 
2014 m. spalio 23 d. Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-279 
redakcija 

  

  

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS 

RINKLIAVOS NUOSTATAI 

  
 

1. Prekybos ir paslaugų teikimo miesto viešosiose vietose vietinė rinkliava (toliau – 

Rinkliava) – tai Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – savivaldybės taryba) sprendimu 

nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti 

paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (viešąja vieta laikoma 

savivaldybės teritorijoje esanti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo 

teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos, 

vandens telkiniai ir krantinės, kur teikiamos vandens pramogų paslaugos, kitos žmonių susibūrimo 

vietos) ir visuomenei prieinamas nuosavybės teise ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomas 

žemės sklypas, kuriame vykdoma prekyba arba teikiamos paslaugos iš (nuo) laikinųjų įrenginių, 

kioskų, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, specialiųjų nemotorinių transporto 

priemonių, paviljonuose, nestacionariosiose lauko kavinėse, išplėstose aptarnavimo vietose prie 

stacionariųjų viešojo maitinimo vietų.  
2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-321 redakcija 

 

2. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.  

3. Vietinės rinkliavos dydžiai: 

3.1. už prekybą: 

3.1.1. iš (nuo) kioskų, paviljonuose, specializuotų automobilių, automobilių priekabų, 

specialiųjų nemotorinių transporto priemonių – 29 Eur/mėn.,  
2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-321 redakcija 

 

3.1.2. iš spaudos kioskų – 29 Eur/mėn.; 
2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-321 redakcija 

 

3.1.3. ledais ir gėrimais iš šaldomų vežimėlių (už vieną vežimėlį) – 12 Eur/mėn.;  

3.1.4. eglutėmis ir jų šakomis – 130 Eur/mėn.; 

3.1.5. nuo (iš) laikinų įrenginių, išskyrus prekybą gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga: 
2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.1.5.1. prekybos vietai iki 4,00 m2 ploto – 29 Eur/mėn.; 

3.1.5.2. prekybos vietai nuo  4,10 m2 iki 8,00 m2 ploto – 52 Eur/mėn.; 

3.1.5.3. prekybos vietai daugiau kaip 8,00 m2 ploto – 52 Eur/mėn., už kiekvieną papildomą  

m2 prekybos ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn.; 

3.1.6. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją, padidinant aptarnavimo vietų 

skaičių prie veikiančių stacionariųjų viešojo maitinimo vietų, ir už prekybą nestacionariosiose lauko 

kavinėse (nestacionarioji lauko kavinė – laikinas įrenginys lauke, skirtas viešojo maitinimo 

produkcijos realizavimui ir turintis lankytojams skirtas sėdimas vietas):  
2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-321 redakcija 

 

3.1.6.1. kai aptarnavimo vieta užima iki 10,00 m2 ploto – 14 Eur/mėn.; 

3.1.6.2. kai aptarnavimo vieta užima 10,10–25,00 m2 ploto – 29 Eur/mėn.; 
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3.1.6.3. kai aptarnavimo vieta užima 25,10–50,00 m2 ploto – 51 Eur/mėn.; 

3.1.6.4. kai aptarnavimo vieta užima daugiau kaip 50,00 m2 ploto – 51 Eur/mėn., už kiekvieną 

papildomą m2 prekybos ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn.; 

3.1.7. masinių renginių, švenčių, reklaminių akcijų metu, išskyrus prekybą Jūros šventės ir 

miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje, – 7,2 Eur/d.; 
2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.1.8. rankdarbiais, tautodailės ar dailės dirbiniais masinių renginių, švenčių metu, išskyrus 

prekybą Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių 

teritorijoje, – 2,9 Eur/d.; 
2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.1.9. už viešojo maitinimo įmonių produkcijos realizaciją nestacionariosiose lauko kavinėse 

masinių renginių, švenčių metu, išskyrus prekybą Jūros šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių 

sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje, – 29 Eur/d.; 
2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-321 redakcija 

2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.1.10. už išnešiojamąją prekybą – 8,7 Eur/mėn. vienam asmeniui; 

3.1.11. už išvežiojamąją prekybą iš (nuo) specializuotų automobilių, automobilių priekabų, 

specialiųjų nemotorinių transporto priemonių – 29 Eur/mėn. už vieną priemonę; 
2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-321 redakcija 

 

3.1.12. už prekybą ir paslaugų teikimą savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose 500,00 m2 

prekybos ir paslaugų teikimo zonose Girulių ir Melnragės paplūdimiuose kurortinio, poilsio ir 

turizmo sezonų metu ir prekybą ir paslaugų teikimą teritorijoje Melnragėje, prie statinio Vėtros g. 8, 

Klaipėdoje, – 2,9 Eur/mėn. už vieną m2 prekybos ar paslaugų teikimo ploto; 
2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.1.13. už prekybą gėlėmis švenčių ir atmintinų dienų proga – 7,2 Eur/d.; 
2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.2. už paslaugų teikimą: 

3.2.1. už kinkomojo transporto paslaugas – 23 Eur/mėn. už vieną karietą, vežimą; 

3.2.2. už mobilius atrakcionus, poilsio paslaugas ir tam skirtų priemonių nuomą, išskyrus 

dviračių ir kitų bevariklių transporto priemonių nuomos, dviračių mainų ar dalijimosi sistemos punktų 

paslaugas: 
2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.2.2.1. kai užimamas plotas iki 20,00 m2 – 43 Eur/mėn.;  

3.2.2.2. kai užimamas plotas 20,10 m2–30,00 m2 – 116 Eur/mėn.; 

3.2.2.3. kai užimamas plotas didesnis kaip 30,00 m2  – 116 Eur/mėn., už kiekvieną papildomą 

m2 paslaugų teikimo ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn.; 

            3.2.2.4. masinių renginių, švenčių, reklaminių akcijų metu, išskyrus paslaugų teikimą Jūros 

šventės ir miesto jubiliejinių bei istorinių sukakčių paminėjimo švenčių metu renginių teritorijoje, – 

14 Eur/d.; 
 2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 

3.2.3. už pasivažinėjimo mažaisiais autotraukinukais paslaugą – 58 Eur/mėn. vienam 

autotraukinukui; 

3.2.4. už taksofonų paslaugas – 8,7 Eur/mėn. už kiekvieną taksofono automatą; 

3.2.5. už kiekvieną žaidimų automatą – 8,7 Eur/mėn.; 

3.2.6. už atrakcionų (laipynių) parko paslaugas – 188 Eur/mėn. už 1,00 ha užimamo parko 

teritorijos ploto. Konkreti rinkliavos suma paskaičiuojama pagal faktiškai užimamą teritorijos plotą.  

3.2.7. už kiekvieną nuomojamą vandens pramogų priemonę – 10 Eur/mėn. 
2015 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-321 redakcija 
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3.2.8. už dviračių ir kitų bevariklių transporto priemonių nuomos, dviračių mainų ar dalijimosi 

sistemos punktų paslaugas: 

3.2.8.1. kai užimamas plotas iki 15,00 m2 – 10 Eur/mėn.; 

3.2.8.2. kai užimamas plotas didesnis kaip 15,00 m2  – 10 Eur/mėn., už kiekvieną papildomą 

m2 paslaugų teikimo ploto pridedama po 1,7 Eur/mėn. 
2017 m. balandžio 27 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T2-96 redakcija 

 


