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VYRIAUSYBES ATSTOVO KLAIPNOOS APSKRITYJE TARNYBA

Klaipedos miesto savivaldybes tarybai

Kopija
Klaipedos miesto savivaldybes merui
Vytautui Grubliauskui

2012-08-06 Nr. (5.1)-TB- 176

TEIKIMAS
DEL KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS 2009.11.26 SPRENDIMO NR.

T2.422 2 PUNKTU PATVIRTINTU VIETINES RINKLIAVOS UZ LEIDIMO IRENGTI
rsonrNq REKLAMA KLArpEDos MTESTO SAVTVALDYBES TERTTORTJOJE

TSDAVIMA NUoSTATU 21 PUNKTo PA.NAIKINIMo

Klaipedos miesto savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba) 2009-11-26 sprendimo

Nr.T2-422,,De1 i5orines reklamos irengimo Klaipedos mieste taisykliq ir vietines rinkliavos uZ

leidimo lrengti i5orinE reklamq savivaldybes teritorijoje i5davimq nuostatq patvirtinimo" 2 punktu

patvirtino Vietines rinkliavos uZ leidimo lrengti iSorinE reklam4 Klaipedos miesto savivaldybes

ieritorijoje i5davim4nuostatus (toliau - Nuostatai). Sprendimas iii dalies buvo pakeistas 2011-05-26

Savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T2-145.
I'iuostatq 21 punktas numato, kad ,,kai vieta reklaminio irenginio [rengimui nustatoma

konkurso b[du, j4laimejgs reklamines veiklos subjektas moka l<onkurso metu pasillyt4 rinkliav%

kuri negali bfti maZesne, kaip savivaldybes tarybos sprendimu patvirtinta galiojanti toje teritorijoje

rinkliava. Laimetojo pasiulyta rinkliava patvirtinama atskiru savivaldybes tarybos sprendimu".
Lietuvos Respublikos rinkliavq [statymo (toliau - Rinkliavq istatymas) 11 straipsnio 1

dalies 3 punktas nustato, kad savivaldybes taryba turi teisg nustatyti vietinE rinkliav4 uZ leidimo

lrengti i5oring reklam4 savivaldybes teritorijoje i5davimq. Rinklliavq istatymo 12 straipsnio I ir 2

punktai teigia, kad savivaldybes taryba savo sprendimu nusrlato vietinq rinkliav4 bei tvirtina

vietines rinkliavos nuostatus, o 13 straipsnio I dalis nurodo, kad vietines rinkliavos dydis

nustatomas vietines rinkliavos nuostatuose.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (tol:iau - Teismas), nagrinedamas

administracinE bylq Nr. Aae2-2 45312011 vietines rinkliavos nustatymo klausimu, pasisake, kad

,,potencialut iinitiiuos moketojas, nor,ldamas lgtti tam tilcrq teisq, tur€t4 iinoti ne tik rinkliavos

dyd[ bet ir jos mokejimo tvark4 kuri turi bilti nustatyta viefinas rinkliavos nuostatuose. Kad mindti

subjehai galeta lgtti tam tilcrq teisq, turi buti nustatyta savivoldybds tarybos sprendimu vietind

rinHiava ir patvirtinti vietinds rinkliavos nuostatai. Taigi vietin€s rinkliavos mok€jimo teisinis

santykis yra atskirtas nuo vietin€s rinkliavos nustatymo teisini4 santyki4 pastarieii laiko prasme

turi buti pirmesni, nes rinkliava gali buti mokoma tik tado, kai yra nustatyta lstatymt4 numatyta

tvarka. Vietin€s rinkliovos iskaitomos i savivaldybes biudietq (Rinkliav4istatymo 16 straipsnio 2

dalis), tai reiikia j4 privalomq pobiidi ir lemia, knd ji ndra sutartinio pobildiio mokejimas, yra

r e g l a m e n t u o j a m a v i e i o s i o s , o n e p r i v a t i n € s t e i s a s n o r m o m i s ' < ' . . >
i4{nendindima bendruomenit4 atstovavimu pagristq savivaldos teisq, turi pozitl'viq pareigq priimti

iprendrmus jos isimtinei kompetencijai pritkirtoit klausimais. ,sprendimas del vietinds rinkliavos

iyd1io nustatymo, rinkliavos nuostatqpatvirtinimes, sqvo teisine prigimtimi yra bendro pobudiio
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norminiai teisds aktoi, kurie tur€tL bilti taikomi ii esm€s nealzibr€ztam subjekt4 ratui. Bendropobudiio norminds taisykles nustatymas civiliniu sandorin neatitinks vieiosios valdiios
t&uendinimo princip4 prieitarauja tokio akto teisinei prigimiiai. Kita vertus, konlcretus rinkliavosmoketoias neprivalo bilti tvirtinamas savivaldybes' tirybos sprendimu, rinklisvos moketojosubiektiikumas nesusijqs su iiimtine savivaldybes tarybos kompete-nctja. Tai papildomai pagrindiia
argumentq kad rinkliavos nustatymas ir ios mokeiimas yro sqvqronkiikos prigimties teisiniai
s anty ki ai, at s ir andanty s s av ar anki i kai s p a gr i n d ai s.

<'..> Rinkliava n€ra sandoris, jos tvirtinimas po konkurso reiikia individualios, o ne
bendros taisykles nustatymq. Visiems potencialiems moketojams vietines rinkliavo, *oiknii*o
sqlygos turi bilti iiddstytos nuostatuose, jta dydis turi buti Zi1omas iS anlcsto, o n" pooisket
pas ib aigus konkursui " .

Apibendrindamas auk5diau iSdestytus argumentus, Teism,as konstatavo , kad ,,nors vietinds
rinkliavos nustatymas yra savivaldybes turybos diskrecija, ji turi buti suprantamq kaip subjekto
teisind galia, suponuota pareigos priimti sprendimq iiimt,inds kompetencijos Elausimqis.
Kompetenciia suprantama kaip vieiojo administravimo subje,ktui suteihi gilroirmai ir jam
nustatyti teisiniai ipareigoiimai, tai reiikia, kad jam leidiiama elgtis tik iaip,- kaip nuitato
istatymas".

[vertinus Teismo pateikt4 i5aiSkinim4 dnytina i5vada, kad Nuostatrl2l punktas paieidLia
Rinkliavq [statymo 13 straipsnyje numatytus ribojimus, - tai yra vietines rinkliavos dydis turi btrti
nustatytas vietines rinkliavos nuostatuose ir Zinomas i5 anksto, o nLe paai5keti konkurso metu ir bflti
tvirtinamas atskiru savivaldybes tarybos sprendimu po konkurso.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq admi,nistracines prieZiuros lstatymo 5
straipsnio 1 dalies 1 punktu, siulau:

1. Artimiausiame Savivaldybes tarybos posedyje (bet ne veliau kaip per vien4 menesi)
svarstyti Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2009-11-26 sprendimo Nr.iZ-+ZZ,,Dei isorines
reklamos [rengimo Klaipedos mieste taisykliq ir vietines rinkliavos uZ leidimo lrengti i5orinE
reklamq savivaldybes teritorijoje i5davim4 nuostatq patvirtinimo" 2 punktu patvirtinto Vi.tin"t
rinkliavos uZ leidimo [rengti i5orinE reklamq Klaipedos miesto savivaldybes teritorijoje i5davim4
nuostatq 21 punkto panaikinimo klausim4.

2. Apie priimt4 sprendim4 prane5ti Vyriausybes atstowri per 10 dienq nuo sprendimo
priemimo dienos.

Atkreipiu Mero demesi I tai, kad pagal Lietuvos Respublilcos savivaldybiq administracines
prieZitiros [statymo 4 straipsnio 9 dali meras artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje su Siuo
teikimu privalo supaZindinti tarybos narius.

Taip pat informuoju Jus apie tai, kad Vyriausybes atst,ovas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos savivaldybiq administracines prieZilros istatymo 6 straipsnio I dalies 5 punktu, gali
nustatyti kitq teikimo ivykdymo terminq jeigu bus gautas pergal kompetencijq savivaldybes
administravimo subjekto pra5ymas 5! terminq pratgsti. Pra5ymas nustatyti kit4 teikimo [vykdymo
termin4turi bDti motyvu.otas ir pagr[stas
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