PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. gegužės 30 d.
sprendimu Nr. B-TS-48
VIETINĖS RINKLIAVOS, NUSTATYTOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO
DARBUS VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO
TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE,
ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI
EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ, NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Vietinė rinkliava galioja Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.
2.Vietine rinkliava siekiama surinkti papildomų lėšų į Savivaldybės biudžetą.
3. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys.
4. Vietinė rinkliava renkama už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo
naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti
eismą joje išdavimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 521484; 2008, Nr. 50-1840).
5. Žemės kasinėjimo darbai atliekami vadovaujantis organizaciniu tvarkomuoju statybos
techniniu reglamentu STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 (Žin., 2005, Nr. 151-5569).
II. RINKLIAVOS DYDIS IR LENGVATOS
6. Už leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį
arba apriboti eismą joje fiziniai ir juridiniai asmenys moka tokią rinkliavą:
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Rinkliavos subjektas
Gatvių
(kelių)
važiuojamosios
dalies
perkasimas arba atitvėrimas, kai visiškai
uždaromas eismas
Gatvių
(kelių)
važiuojamosios
dalies
perkasimas arba atitvėrimas, kai iš dalies
apribojamas eismas
Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų
perkasimas arba aptvėrimas, kai visiškai
uždaromas eismas
Šaligatvių, pėsčiųjų takų, dviračių takų
perkasimas arba aptvėrimas, kai iš dalies
apribojamas eismas
Žaliųjų plotų perkasimas arba atitvėrimas
Įvažiavimų į gyvenamų namų kvartalus ir
daugiabučių namų kiemų dangų perkasimas
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7.

Pėsčiųjų vaikščiojimo zonų, šaligatvių,
dviračių takų atitvėrimas, kai vykdomi darbai,
nesusiję su žemės kasimo darbais

40

50

7. Rinkliava didinama du kartus (koef. 2,0), kai darbai atliekami Vilkaviškio miesto
magistralinėse, centrinėse gatvėse: Pilviškių, Gedimino, Vytauto, S. Nėries, Nepriklausomybės
gatvėse.
8. Rinkliava mažinama du kartus (koef. 0,5), kai darbai vykdomi gatvėse ir šaligatviuose,
kurių danga iš žvyro ar skaldos.
9. Rinkliavos nereikia mokėti, kai gatvių, šaligatvių, inžinerinių tinklų tiesimo, remonto,
rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai vykdomi Savivaldybės institucijos sprendimu ar darbus
atlieka Savivaldybės institucijos kontroliuojama įmonė.
10. Rinkliavos nereikia mokėti, kai likviduojamos (iki 3 parų) inžinerinių tinklų avarijos
(Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnams suteikiama teisė pratęsti tvarkymo darbų laiką).
11. Atsiradus nenumatytiems darbams, savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, kai
ardoma asfalto danga nepraėjus penkeriems metams po jos paklojimo ar atnaujinimo arba darbai
atliekami gruodžio 1 d. – balandžio 15 d. laikotarpiu, rinkliavos tarifas didinamas penkis kartus
(koef. 5,0).
12. Rinkliavos dydis įstatymų nustatyta tvarka gali būti indeksuojamas atskiru Savivaldybės
tarybos sprendimu.
13. Leidimas išduodamas tam laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava. Viršijus
leidime nurodytą kasinėjimo, teritorijos atitvėrimo ar eismo apribojimo terminą, asmuo privalo
kreiptis į kompetentingą instituciją ir sumokėti papildomą rinkliavos dalį bei pateikti prašymą
patikslinti išduotą leidimą.
III. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA
14. Leidimus atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti
ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išduoda Savivaldybės administracijos seniūnijos.
15. Leidimus, pasirašytus seniūnijos seniūno, seniūnijos darbuotojas užregistruoja leidimų
registracijos knygoje ir pareiškėjui išrašo mokėjimo nurodymą (šių nuostatų priedas).
16. Leidimas išduodamas, kai Pareiškėjas, sumokėjęs rinkliavos mokestį, leidimą išrašiusiai
seniūnijai pristato mokėjimą įrodančius dokumentus (mokėjimo pavedimo kopiją, kvitą). Gavęs
leidimą, Pareiškėjas pasirašo leidimų registravimo knygoje.
IV. RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS
17. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama, jei:
17.1. sumokėta daugiau, negu Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos
dydis;
17.2. leidimas neišduodamas;
17.3. jei leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.
18. Sumokėta rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis asmens prašymu, pateiktu per
Mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos Vilkaviškio poskyriui, pateikiant kartu Savivaldybės administracijos pažymą, kurioje
nurodoma rinkliavos grąžinimo priežastis, permokėta suma.
V. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ
19. Rinkliavos rinkimą kontroliuoja Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių
inspekcijos Vilkaviškio poskyris, Valstybės kontrolė, Savivaldybės administracijos Kontrolės ir
audito tarnyba.

VI. ATSAKOMYBĖ
20. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius kitus teisės
aktus ir šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
___________________________

