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Projekto rengėjas: Finansų ministerija.
Projekto tikslas: iš esmės pritarti (su pastabomis ir pasiūlymais) Seimo narių Mindaugo Skritulsko,
Eugenijaus Gentvilo, Andrius Kupčinsko, Edmundo Pupinio, Andriaus Bagdono, Viktoro Fiodorovo,
Sauliaus Skvernelio, Kęstučio Vilkausko teikiamam įstatymo pakeitimo projektui, kuriuo siūloma nustatyti,
kad tais atvejais, kai yra daugiau negu vienas asmuo, prašantis išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą,
prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose viešosiose vietose, skelbiamas
viešasis konkursas pirmumo teisei vykdyti veiklą nustatyti pagal pasiūlytą didžiausią vietinės rinkliavos
dydį. Įvykus viešajam konkursui, savivaldybės taryba savo nustatyta tvarka pakartotinai nustatytų rinkliavos
dydį, atsižvelgdama į konkurso dalyvių pasiūlytą didžiausią vietinės rinkliavos dydį.
Dabartinė situacija: praktikoje dažnai pasitaiko atvejų, kuomet daugiau negu vienas asmuo prašo išduoti
leidimą vykdyti veiklą, prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose.
Spręstina problema, kaip, kokiu būdu ir kriterijais išaiškinti juridinius ir fizinius asmenis, kuriems
suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą. Šiuo metu pirmumo teisę teikti paslaugas savivaldybės suteikia
įvairiai, pavyzdžiui, rengia loterijas. Pastebėtina, kad dažnai šių loterijų dalyviai, siekdami padidinti savo
galimybes laimėti, dalyvauja su keliais susijusiais asmenimis.
Įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti, kad tais atvejais, kai yra daugiau negu vienas asmuo,
prašantis išduoti leidimą vykdyti numatytą veiklą savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose viešosiose
vietose, skelbiamas viešasis konkursas pirmumo teisei vykdyti veiklą nustatyti.
Projekto esmė: siūloma iš esmės pritarti Seimo narių teikiamam įstatymo pakeitimo projektui, siūlant:
 patikslinti vietinės rinkliavos sąvoką;
 Rinkliavų įstatyme aiškiai reglamentuoti, kad vietinės rinkliavos dydžiu laikoma didžiausia
viešajame konkurse pasiūlyta suma. Taip pat savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti viešojo
konkurso organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo taisykles.
Derinimas:
Lietuvos savivaldybių asociacija pritarė nutarimo projektui.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabos (kad vietinės rinkliavos dydis negali būti nustatomas viešojo
konkurso būdu, kad konkursinis vietinės rinkliavos dydžio nustatymo būdas būtų neproporcingas ir
nepagrįstas mugių, švenčių ir kitų renginių metu) įvertintos pridedamoje derinimo pažymoje (nurodoma, kad
reikėtų papildomo reglamentavimo Rinkliavų įstatyme ir atitinkamai savivaldybių tarybų tvirtinamose
viešojo konkurso organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo taisyklėse).
Atsižvelgiant į 2021-09-07 tarpinstituciniame pasitarime pateiktus pasiūlymus, projekto
nuostatos papildomai aptartos su Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir iš esmės suderintos.
Į Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės tikslinamojo-techninio pobūdžio pasiūlymus bus atsižvelgta.
Atitikimas Vyriausybės programai: projektas tiesiogiai Vyriausybės programos nuostatų neįgyvendina.
Dalykinio vertinimo išvada: siūloma projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio B dalyje.
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