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ATASKAITA  

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS  

VIETINĖS RINKLIAVOS VYKDYMO VEIKLOS AUDITO 

   

 

2009-03-10   Nr. 2 –9  

Kaunas 

  

ĮŽANGA 

 Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatyta, kad vietinė rinkliava – savivaldybės 

tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos savivaldybės teritorijoje. Įstatyme 

nustatyti vietinių rinkliavų objektai, kuriems Savivaldybės taryba turi teisę nustatyti vietines 

rinkliavas, t.y uţ:  

 1) leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, 

vietinės reikšmės keliuose, ţaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje 

išdavimą; 

 2) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose 

išdavimą, kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos 

įrenginių, kioskų paviljonų; 

 3) leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

 4) leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise 

valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą; 

 5) leidimo įvaţiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, 

savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdţio objektų teritorijas ir 

nustatytas vietinės reikšmės apsaugines zonas  išdavimą; 

 6) naudojimąsi savivaldybių tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti; 

 7) gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose; 

 8) komunalinių atliekų  surinkimą ir atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą; 

 9) leidimo įrengti laikinus kilnojamus įrenginius savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

 10) leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą; 
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 11) naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, 

viešąją infrastruktūra. 

 Kauno rajono savivaldybėje atskirais Kauno rajono savivaldybės tarybos ir Kauno rajono 

valdybos sprendimais patvirtinti vietinės rinkliavos objektai, tai yra: 1) leidimų išdavimas prekiauti 

ir teikti paslaugas Kauno rajono viešosiose vietose; 2) leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas;   

3) leidimų pardavinėti I, II ir TO klasės civilinės pirotechnikos priemones išdavimas. 

 Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės, nustačiusios vietinę rinkliavą, biudţetą. Kauno 

rajono savivaldybėje iš Rinkliavų įstatyme nustatytų 11 vietinės rinkliavos objektų patvirtinti ir 

nustatytos rinkliavos  tik trys. Kauno rajono savivaldybės biudţetas negauna galimų pajamų.  

  Atlikti vietinės rinkliavos auditą paskatino ir tai, kad Kontrolieriaus tarnybos 2008-06-26 

ataskaitoje Nr. 2-41 siūlymai dėl išorinės reklamos įteisinimo Garliavos vidurinėje mokykloje iki 

šiol neįgyvendinti. Audito metu siekėme išsiaiškinti, ar egzistuoja vietinės rinkliavos objektai, 

kuriems išduodami leidimai uţ kuriuos vietinė rinkliava nenustatyta ir nerenkama.    

 Audito užduotis 

  Vietinės rinkliavos (Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų privalomų įmokų, 

galiojančių savivaldybės teritorijoje) vykdymo veiklos auditas atliko Savivaldybės kontrolieriaus 

2008-07-25 pavedimu Nr. 1-29 vyr. specialistės Lina Stragienė ir Olga Štuopienė. 

 Audituojamas subjektas – Kauno rajono savivaldybės administracija.     

 Audituojamas laikotarpis – 2007-2008 m. 

 Audito metu atliktos šios audito įrodymų rinkimo procedūros: 

 * apklausa (klausimynai seniūnijoms); 

 * palyginamoji analizė (nagrinėjant duomenis gautus iš seniūnijų); 

 * pokalbiai su skyriais kuruojančiais atskiras rinkliavų sritis; 

 * dokumentų nagrinėjimas ir perţiūra. 

 Vertinimo kriterijai. Audito metu surinkti duomenys buvo vertinami šiais aspektais:  

►  vietinės rinkliavos objektų nustatymas, siekiant maksimalios naudos Kauno rajono savivaldybei, 

vertintas pagal šiuos kriterijus: 

 – ar Savivaldybėje nustatytos tvarkos ir apmokėjimo tarifai visiems galimiems vietinės 

rinkliavos objektams; 

 –   ar Savivaldybės biudţetinės įstaigos laikosi jau nustatytų tvarkų vietinių rinkliavų 

objektams įrengti, apmokestinti.  

 Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Atliekant auditą laikytasi 

prielaidos, kad  pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai išsamūs ir galutiniai.  
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 Šioje ataskaitoje pateikiami tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai. 

 

AUDITO  REZULTATATAI 

 

 2008 m. Savivaldybės biudţete pajamų dalyje patvirtinta bendra suma su valstybės rinkliava 

350 tūkst. Lt. Kauno apskrities VMI Kauno skyriaus Kauno rajono Mokesčių ir kitų įmokų į 

biudţetą apyskaitos (Forma 1-VP) 2009-01-01 duomenimis gauta rinkliavų iš viso 407,8 tūkst. Lt, 

tarp jų valstybės rinkliavos 407,8 tūkst. Lt ir vietinės rinkliavos 13,1 tūkst. Lt. 

  Biudţeto ir finansų skyrius nesilaiko Vietinės rinkliavos nuostatų, patvirtintų Tarybos 2001-

07-12 sprendimu Nr. 44, 2.4. p. reikalavimo, kalendoriniams metams pasibaigus, perskaičiuoti ir 

patikslinti vietinės rinkliavos dydį, kuris keičiamas mero potvarkiu.  

 Vietinė rinkliava neplanuojama. Formuojant Savivaldybės biudţetą yra planuojama „Kitos 

valstybinės rinkliavos“, tai yra valstybės ir vietinė rinkliava nėra išskiriamos. Atkreipiame dėmesį, 

kad tvirtinant 2008 m. Kauno rajono savivaldybės biudţeto pajamas neteisingai nurodytas rinkliavų 

ekonominės klasifikacijos kodas 1.1.4.10.3.1.2. – „Kitos valstybės rinkliavos“. Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2005-09-29 įsakymu Nr. 1K-280 patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių biudţetų pajamų ir išlaidų klasifikacijoje nurodyta: „Rinkliavos“ kodas 

1.1.4.7.2. („valstybės rinkliavos“ – 1.1.4.7.2.1. ir „vietinės rinkliavos“ – 1.1.4.7.2.2.). 

 Kauno rajono savivaldybėje iš Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 16 str. nustatytų 11 

vietinės rinkliavos objektų patvirtinti tik trys ir jiems nustatytos rinkliavos uţ: 

 1) leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose 

išdavimą, kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos 

įrenginių, kioskų paviljonų; 

 2) leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

 3) leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą. 

 1. Leidimo prekiauti ar teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose 

vietose išdavimas.   

 Kauno rajono savivaldybės taryba 2001-07-12 sprendimu Nr. 44 patvirtino vietinės 

rinkliavos nuostatus. Nuostatuose aptartos vietinės rinkliavos rūšys: vienkartinė (dienos), mėnesio, 

vienkartinė masinių renginių, mugių, švenčių ir parodų metu. Toliau Nuostatuose aptarti  tik 

prekybos leidimų tarifai. Kauno rajono meras 2001-09-17 potvarkiu Nr. 608p nustatė leidimų 

prekiauti ar teikti paslaugas formas, leidimų išdavimo tvarką ir prekybos ir paslaugų teikimo vietas.  

Kauno rajono meras 2001-10-04 potvarkiu Nr. 656p patvirtino prekybos ir paslaugų teikimo viešose 
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vietose taisykles. Šių teisės aktų nustatyta tvarka leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešose 

vietose išduoda seniūnas. Per 2007 m. seniūnijose prekiauti  ar teikti paslaugas išduoti 258 leidimai 

ir per 2008 m. I pusmetį – 96. Atitinkamai surinkta lėšų 7931 Lt ir 4676 Lt. Tarnybos nuomone,  

galiojantys nuostatai ir tvarkos yra neišsamūs, t.y.  Nuostatuose aptarti ne visi Lietuvos Respublikos 

rinkliavų įstatymo 11 str. 2 dalimi išvardinti objektai uţ kuriuos Savivaldybė gali nustatyti vietines 

rinkliavas: nėra numatyta kaip apmokestinama prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, 

kioskų paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.  

 Savivaldybės administracijos ekonomikos skyrius audito metu pateikus ţodinę 

rekomendaciją, parengė Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą Dėl dokumentų 

nustatančių prekybos Kauno rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos patvirtinimo. 

Sprendimo projektas parengtas atsiţvelgiant į esamą ekonominę padėtį, išnagrinėjus kitų 

savivaldybių vietinių rinkliavų dydţius (palyginti su Kauno miesto savivaldybe vietinių rinkliavų 

dydţiais, siūlomi 40-50 proc. maţesni), Biudţeto ir finansų skyriaus ir Kauno rajono savivaldybės 

seniūnijų pateiktus pasiūlymus, tačiau iki šiol Tarybai tvirtinti nepateiktas.  

 2. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas. 

  Kauno rajono taryba 1996-05-15 sprendimu Nr. 103 patvirtino  vizualiosios komercinės 

reklamos naudojimo Kauno rajone nuostatus, nustatė vizualiosios komercinės reklamos uţ vieną 

parą vietinių rinkliavų dydţius ir vertinimo kriterijus. Kauno rajono valdyba 1996-08-28 sprendimu 

Nr. 229 patvirtino vizualiosios komercinės reklamos ploto ir vietos rajono fondinėje ţemėje 

įsigijimo tvarką ir komercinei reklamai skirto ploto nuomos sutarties formą. Nuo 2008-01-01  

įsigaliojus Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 3 p. (2007-09-18, Ţin.,2007, Nr. 101-

4107) pakeitimams  Savivaldybės taryba gali nustatyti vietinę rinkliavą uţ leidimo įrengti išorinę 

reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą., t.y. vietinė rinkliava gali būti renkama uţ išorinę 

reklamą nepriklausomai nuo pastatų ir ţemės nuosavybės formos, be to ne tik uţ komercinę, bet ir 

uţ socialinę reklamą.   

 Pastaruoju metu išorinės reklamos problema tapo aktuali visoje Lietuvoje. Lauko  reklamos 

asociacija (www.lrasociacija.lt, toliau tekste – LRA) kartu su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 

Panevėţio miestų savivaldybėmis  2008 m. vykdė akciją, nukreiptą prieš nelegalią lauko reklamą. 

Taikliu pavadinimu „Lauko reklamos dezinfekcija!" apvainikuota idėja buvo įgyvendinama tris 

mėnesius ir truko iki spalio pabaigos. „Lauko reklamos dezinfekcijos" metu akcijos iniciatoriai 

kvietė atsikratyti viena iš opiausių aplinkotvarkos problemų - nelegalios lauko reklamos, darkančios 

vientisą ir šiuolaikišką šalies lauko reklamos stilių bei vykdyti tokios reklamos galimybių ateityje 

http://www.lrasociacija.lt/
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prevenciją. Preliminariais skaičiavimais, nelegalių reklamos įrenginių skaičius vien šalies 

didţiuosiuose miestuose gali siekti keliasdešimt tūkstančių.  

 Per tris akcijos „Lauko reklamos dezinfekcija" mėnesius buvo paskirta apie 150 tūkst. litų  

baudų uţ nelegalią reklamą bei suskaičiuota daugiau nei tūkstantis lauko reklamos paţeidimų. 

Daugiausia paţeidimų uţfiksuota Vilniuje ir Kaune. Kaune surašyta 15 protokolų bei pateikti 575 

įspėjimai, iš kurių 52 neteisėtai pakabintų lauko reklamos iškabų po konsultacijų buvo suderinta. 

Tris mėnesius trukusi akcija patvirtino prielaidas apie nelegalios lauko reklamos mąstus. Akivaizdu, 

jog tai viena opesnių problemų ne tik Lietuvoje bet ir Kauno rajone, reikalaujančių ilgalaikių 

sprendimo būdų. Pirminiais LRA duomenimis, nelegalių lauko reklamos plokštumų skaičius šalyje 

siekia keliasdešimt tūkstančių, o jos rinka - iki kelių šimtų tūkstančių litų. Nesuderinta reklama su 

miestų ir rajonų savivaldybėmis darko miestų ir rajonų veidus, daro ţalą savivaldybių biudţetams, 

nes uţ ją nėra mokami mokesčiai, priešingai nei uţ legalią. 

 Seniūnų  buvo paprašyta surinkti informaciją kiek yra įrengta išorinės reklamos objektų 

Kauno rajone. Pagal pateiktus duomenis rajone yra įrengta 114 išorinės reklamos objektų.  

Tarnybos nuomone, seniūnai pateikė ne visus duomenis apie įrengtą išorinę reklamą. Kauno rajono 

savivaldybės administracija 2009-02-24 raštu Nr. SD-448 pateikė informaciją apie 2007-2008 m. 

laikotarpiu suderintus vizualiosios komercinės reklamos projektus. Rašte nurodyta, kad 12 leidimų 

komercinei reklamai įrengti išduoti kartu su naujos statybos leidimu ir vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodţio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės 

rinkliavos dydţių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąţinimo taisyklių patvirtinimo“ 4.353 punktu 

statytojams nurodo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, į kurią statytojas 

perveda rinkliavos mokestį uţ statybos leidimo išdavimą. Audituojamu laikotarpiu leidimai įrengti 

išorinę reklamą nebuvo išduodami.  

  Kauno rajone patvirtintos vizualiosios komercinės reklamos taisyklės neveikia. Pvz.:  

atliekant Garliavos vidurinės mokyklos 2007 m. finansinės atskaitomybės auditą  (2008-06-26 

ataskaita Nr. 2-41) nustatyta, kad Mokyklos teritorijoje ir ant jos fasado įrengti reklaminiai stendai. 

Mokykla ne su visomis reklamą ant mokyklos fasado ar jos teritorijoje iškabinusiomis firmomis 

sudariusi sutartis. Sutartys nesudarytos arba nepateiktos su UAB „Nilma“ ir akumuliatorius 

reklamuojančio stendo firma. Kitos sutartys sudarytos nesilaikant nustatytos tvarkos ir sąlygų. 

Mokykla uţ reklaminius plotus įrengtus mokyklos teritorijoje ar ant jos fasado iš įmonių gauna 

paramą. Mokyklai buvo teikta rekomendacija įteisinti ant Mokyklos fasado ir teritorijoje esančių 

reklaminių stendų buvimą laikantis Tarybos nustatytos tvarkos. Rekomendacija nėra įgyvendinta. 

Pajamų uţ reklamą Savivaldybė negavo. Kauno rajono savivaldybės administracijai buvo teikta 
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rekomendacija patikslinti (papildyti) Tarybos 2001-07-12 sprendimu Nr. 44 patvirtintus Vietinės 

rinkliavos nuostatus, įtraukiant rinkliavą uţ išorinės reklamos įrengimą. 

   3. Leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimas. 

Tarybos 2006-11-23 sprendimu Nr. TS-265 patvirtinti Vietinės rinkliavos uţ leidimo 

pardavinėti I, II ir T0 klasės civilinės pirotechnikos priemones išdavimą nuostatai. Ekonomikos 

skyrius 2007 m. nesilaikė nuostatų reikalavimų ir neteisingai priskyrė rinkliavą valstybės rinkliavai 

(mokėjimo nurodymuose  nurodytas įmokos kodas 5720 – Valstybės rinkliava uţ kitas paslaugas, 

įskaitoma į savivaldybių biudţetus). Sudarytos netikslios ataskaitos apie valstybės rinkliavą pagal 

atskiras rūšis. Audito metu ţodţiu išsakius pastabas apskaitoma teisingai. 2008 m. uţ išduotus 

leidimus prekiauti pirotechnikos priemonėmis Mokėjimo nurodymuose įmokos kodas nurodytas 

5882 (vietinė rinkliava uţ leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilinės pirotechnikos priemones 

išdavimą). Per 2008 m. išduota 11 leidimų ir surinkta 1400 Lt.  

 4. Kiti pastebėjimai 

 Lietuvos Respublikos  rinkliavų įstatymo 11 str. 1 punkte nustatyta, kad Savivaldybės taryba 

turi teisę nustatyti vietinę rinkliavą uţ leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, ţaliuosiuose plotuose), atitverti 

ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje. Kauno rajono savivaldybėje nėra nustatyta leidimų atlikti 

kasinėjimo darbus tvarka. Audituojamu laikotarpiu Kauno rajono savivaldybės teritorijoje seniūnai 

išdavinėjo leidimus kasinėjimo darbams. Per 2007 m. išduota 150 leidimų atlikti kasinėjimo darbus 

ir 2008-01-01–2008-06-30 laikotarpiu 161 leidimas. Apskaitos duomenimis pajamų negauta.  

 Rekomendacijos 

 1. Apsvarstyti ir įvertinti kokie vietinės rinkliavos objektai, išvardyti Lietuvos Respublikos 

rinkliavų įstatyme, realiai egzistuoja Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Įvertinus patvirtinti 

(patikslinti) šiems vietinės vietinės rinkliavos objektams tvarkos aprašą (aprašus).  

 2. Įvertinti išorės reklamos mastą Kauno rajono savivaldybės teritorijoje. Teisės aktų 

nustatyta tvarka atlikti reklamos įteisinimo procedūras.  

  3. Informaciją apie audito metu teiktų visų rekomendacijų įvykdymą kartu su 

patvirtinančiais dokumentais Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai raštu pateikti iki 2009-05-01. 

Nesant galimybės rekomendacijų įvykdyti nustatytu terminu, raštu kreiptis dėl termino pratęsimo, 

įvardijant prieţastis. 

Savivaldybės kontrolierė      Vida Marta Kruopienė 

Vyr. specialistė                    Lina Stragienė 

Vyr. specialistė                   Olga Štuopienė  


