ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
REKOMENDACIJŲ, PATEIKTŲ VIETINIŲ RINKLIAVŲ RINKIMO PATIKRINIMŲ
ATASKAITOSE 2015-2016 METAIS, ĮGYVENDINIMO
PATIKRINIMO ATASKAITA
2019 m. birželio 21 d. Nr. KV-6 (4.2)
Šiauliai
Savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. lapkričio 16 d. pavedimu Nr. PA-7 buvo atliktas
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 ir 2016 metų vietinių rinkliavų rinkimo patikrinimų
ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo patikrinimas.
Patikrinimo metu buvo analizuoti Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės)
institucijų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės vietinių rinkliavų rinkimo organizavimą,
leidimų atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje ir įrengti išorinę
reklamą išdavimą savivaldybės teritorijoje, naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo
vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse, pokyčiai bei surinkti duomenys
apie nesumokėtą rinkliavą už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose
namuose.
Atlikdami šį patikrinimą, darėme prielaidą, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra
išsamūs ir galutiniai, o dokumentų kopijos tiksliai atitinka originalus. Ataskaitoje pateikiame tik
patikrinimo metu nustatytus dalykus. Siekiant gauti įrodymus buvo taikytos dokumentų tikrinimo,
analitinės ir paklausimo procedūros.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba 2015 ir 2016 metais atliko du patikrinimus,
susijusius su vietinių rinkliavų rinkimu, jo valdymu ir organizavimu: Šiaulių miesto savivaldybės
vietinių rinkliavų valdymo patikrinimas (2015 m. liepos 1 d. ataskaita) ir Savivaldybės vietinių
rinkliavų rinkimo už 2016 metų 9 mėnesius patikrinimas (2016 m. gruodžio 6 d. ataskaita).
2015 m. atlikto patikrinimo metu buvo vertintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
skyrių bei rinkliavų administratorių, vykdančių vietinių rinkliavų surinkimą, apskaitą ir kontrolę,
veiklos atitikimas galiojantiems teisės aktams, biudžeto pajamų surinkimo iš vietinių rinkliavų
2012-2014 metais dinamika ir patikrintas pasirinktų vietinių rinkliavų per 2015 metų I ketvirtį
valdymo vykdymas. Patikrinimo ataskaitoje Savivaldybės administracijos direktoriui pateiktos 8
rekomendacijos.
2016 m. patikrinimo metu buvo vertinamas savivaldybės nustatytų vietinių rinkliavų
rinkimas per 2016 m. I – III ketvirčius. Savivaldybės administracijos direktoriui pateiktos 8
rekomendacijos, atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus dalykus bei ankstesnių rekomendacijų
įgyvendinimą.
Šio patikrinimo metu vertintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau –
Administracija) teiktų rekomendacijų įgyvendinimas.
Įgyvendinant rekomendacijas pakeisti (papildyti) Savivaldybės teisės aktai
Pakeista (papildyta) dalis Savivaldybės teisės aktų, reglamentuojančių rinkliavos rinkimą už
leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą bei, kai
kurie kiti, susiję dokumentai:
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- Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtino1 naujus Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti
kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti
eismą joje išdavimo nuostatus, kurių III skirsnyje nustatytos rinkliavos lengvatos, jos taikymo
atvejai. (2015 m. rekomendacijų 1.1 p., 2016 m. rekomendacijų 1 p.);
- Administracijos direktoriaus įsakymu2 patvirtintos naujos Paraiškos išduoti leidimą
vykdyti žemės kasimo darbus ar atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos ir Leidimo žemės kasimo
darbams ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formos, o pagal Savivaldybės administracijos
dokumentacijos planą nuo 2016 m. vedamas Leidimų žemės kasinėjimo darbams (LŽIV) registras
Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (2015 m. rekomendacijų 1.2 p.);
- Administracijos direktoriaus įsakymu3 patvirtinti Urbanistinės plėtros ir ūkio
departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus nuostatai, kurių 6.10 p. numatyta, kad skyrius
organizuoja leidimų vykdyti žemės darbus ir kontrolės komisijos darbą, organizuoja leidimų
vykdyti žemės darbus (kasinėjimo) savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimą,
kontroliuoja vietinės rinkliavos už leidimą sumokėjimą bei perkastų dangų, gatvių (kelių) atstatymo
kokybę po žemės darbų vykdymo, aplinkos sutvarkymą (2015 m. rekomendacijų 1.3 p.);
- Administracijos direktoriaus įsakymu4 patvirtintas Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr.
specialisto E. Š. pareigybės aprašymas, kuriame numatytos žemės kasimo darbų kontrolės, žemės
darbų kontrolės komisijos darbo organizavimo, leidimų žemės darbams vykdyti rengimo ir
registravimo, rinkliavos dydžio apskaičiavimo ir jos sumokėjimo kontrolės funkcijos bei
Savivaldybės administracijos Finansų kontrolės taisyklėse nustatytų finansų kontrolės funkcijų
vykdymas (2015 m. rekomendacijų 1.4 p., 2016 m. rekomendacijų 3 p.);
- nuo 2016 m. Administracijos dokumentacijos plane (31.15 p.) numatyta nauja dokumentų
byla – Leidimų žemės kasinėjimo darbams atlikti dokumentai. Leidimų vykdyti žemės darbus
Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės komisijos nuostatuose
nebeminimas leidimų vykdyti kasinėjimo darbus registravimo žurnalas, o nuostatų 19 p. nustatyta,
kad leidimai registruojami Administracijos padalinio, vykdančio žemės darbų vykdymo kontrolės
ir leidimų išdavimo funkcijas dokumentų registre, pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus
tvirtinamo Administracijos dokumentacijos plano 31.6 p. Šie leidimai registruojami Leidimų žemės
kasinėjimo darbams (LŽIV) registre Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (2015
m. rekomendacijų 1.6 p.);
- Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu5 buvo patvirtinti nauji Leidimų vykdyti
žemės darbus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės
komisijos (toliau – Komisija) nuostatai, kurių 5 p. numatyta, kad Komisijos sekretoriumi gali būti
ne tik valstybės tarnautojas, bet ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (iki šio Nuostatų
pakeitimo Komisijos sekretoriumi galėjo dirbti tik valstybės tarnautojas, nors realiai buvo paskirtas
skyriaus darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) (2016 m. rekomendacijų 2 p.).

Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr. T-424 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
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Administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. A-1421 „Dėl Paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės
kasimo darbus ar atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos formą bei leidimo žemės kasimo darbams ar viešojo
naudojimo teritorijos atitvėrimui formų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
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Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. AP-139 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos departamentų ir skyrių nuostatų tvirtinimo“ 1.4.3 p.
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Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. AP-149 „Dėl Urbanistinės plėtros ir ūkio
departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.15 p. (pakeistas 2017 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. AP-73 „Dėl Miesto ūkio ir
aplinkos, Vaiko teisių apsaugos ir Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrių darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigybių aprašymų tvirtinimo“ 1.1 p.).
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Administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-1569 „Dėl Leidimų vykdyti žemės darbus Šiaulių miesto
savivaldybės teritorijoje išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, (nuostatai atnaujinti 2018 m.
sausio 5 d. įsakymu Nr. A-11 ir 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A-1859).
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Komisijos nuostatų 20 p. nurodyta, kad komisijos sekretorius nustato rinkliavos dydį ir
išrašo pažymą apie mokėtiną sumą. Tačiau šios pažymos forma nuostatuose ar atskiru įsakymu
nepatvirtinta (faktiškai pildomos sąskaitos faktūros);
- Administracijos direktoriaus 2016 m. balandžio 21 d. rašte Nr. S-1306 ir Miesto
infrastruktūros skyriaus rašte Nr. SIF-438 pateikta informacija, kad 1.7 p. rekomendacija – „spręsti
dėl negautos rinkliavos pagal išduotus 28 leidimus atlikti kasinėjimo darbus“, negali būti vykdoma
ir už šiuos leidimus sumokėta rinkliava, nes pagal Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo
darbus Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje nuostatų 12 p. rinkliava netaikoma, kai vykdomi
gatvių, šaligatvių tiesimo, remonto, rekonstrukcijos, inžinerinių tinklų ir renovacijos darbai Šiaulių
miesto savivaldybės institucijos sprendimu. Rašte teigiama, kad minėti darbai buvo vykdomi,
įgyvendinant 2007–2016 m. savivaldybės strateginio plėtros plano priemones. Minimi 28
kasinėjimo darbų atvejai atitinka rašte minėtą teiginį, tačiau kaip buvo pažymėta 2015 m.
patikrinimo ataskaitos 9 psl., Žemės darbų kasinėjimo registre nenurodyta kokiu pagrindu ar kokios
savivaldybės institucijos sprendimu nemokama rinkliava. Pažymėtina, kad naujuose Vietinės
rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti
ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatuose6 šios rinkliavos lengvatų taikymo atvejai
sukonkretinti ir išskirti į atskirą skirsnį.
Rekomendacijos, susijusios su vietine rinkliava už leidimo atlikti kasinėjimo darbus
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar
jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, teiktos 2015 ir 2016 metų patikrinimo ataskaitose,
įgyvendintos.
Nepatvirtinta pagal Komisijos nuostatų 20 p. išduodamos pažymos apie mokėtiną sumą
forma.
Leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimo) Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo
organizavimo ir reglamentavimo srityje liko trūkumų
Pažymėtina, kad nei Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus nuostatuose,
nei Leidimų vykdyti žemės darbus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo ir darbų
atlikimo kontrolės komisijos nuostatuose nenustatyta kas priima sprendimą atleisti nuo rinkliavos
mokėjimo.
Administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus darbuotojas E. Š. pagal pareigybės
aprašymą7 vienas vykdo praktiškai visas funkcijas, susijusias su leidimų išdavimu ir kontrole:
- vykdo gatvės, jos elementų, įrenginių, bendrojo naudojimo teritorijų dangų atstatymo
darbų kokybės bei techninių reikalavimų laikymosi patikrinimus vykdant ir baigus darbus (6.1.2
p.),
- vykdo darbų trukmės pagal atitinkamą leidimą patikrinimus (6.1.3 p.),
- atlikus patikrinimą, kiekvienu atveju surašo žemės darbų vykdymo patikrinimo aktą (6.1.4
p.),
- organizuoja žemės darbų kontrolės komisijos darbą, vykdo komisijos sekretoriaus
funkcijas, rengia ir registruoja leidimus žemės darbams vykdyti, apskaičiuoja rinkliavos dydį,
kontroliuoja sumokėjimą (6.2.1 p.),
- vykdo aplinkos tvarkymo vykdant ir baigus darbus pagal atitinkamą leidimą patikrinimus
(6.2.2 p.),
- rengia ir atsakingiems asmenims perduoda medžiagą protokolui surašyti ir nuobaudai
paskirti pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso 160 str. (galiojančio Administracinių
Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr. T-424 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus
savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ (su
vėlesniais pakeitimais).
7
Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. AP-149 „Dėl Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų
tvirtinimo“ 1.15 p. (pakeistas 2017 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. AP-73 „Dėl Miesto ūkio ir aplinkos, Vaiko teisių apsaugos ir
Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų
tvirtinimo“ 1.1 p.).
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nusižengimų kodekso 365 str. „Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir
teritorijos nesutvarkymas baigus darbus“) (6.3.2 p.).
Tas pats darbuotojas, būdamas Komisijos sekretoriumi, parengia ir užpildo leidimų vykdyti
žemės darbus formas (Komisijos nuostatų8 18 p.). Tokiu būdu, vienas asmuo, vykdydamas Miesto
ūkio ir aplinkos skyriaus darbuotojo ir minėtos Komisijos sekretoriaus funkcijas, parengia leidimus
vykdyti žemės darbus, nustato rinkliavos dydį, išrašo pažymą apie mokėtiną sumą ir kontroliuoja
sumokėjimą, kontroliuoja vykdomus darbus ir jų trukmę bei atlieka dangų atstatymo kokybės
patikrinimus. Taip pat rengia medžiagą administracinio nusižengimo protokolui surašyti ir
nuobaudai paskirti.
Daugumos leidimų išdavimo funkcijų priskyrimas vienam asmeniui neatitinka Minimalių
finansų kontrolės reikalavimų9 19 p. nuostatos – „turi būti užtikrintas tinkamas pareigų atskyrimas,
t. y. vienas viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojas arba darbuotojas negali tuo pačiu metu
būti atsakingas už ūkinės operacijos arba sprendimo dėl valstybės arba savivaldybių turto
panaudojimo arba įsipareigojimų tretiesiems asmenims tvirtinimą, vykdymą ir apskaitą“. Be to
Korupcijos prevencijos įstatyme10 nustatyta, kad savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama
prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu pagrindinės funkcijos
yra kontrolės ar priežiūros vykdymas ar veikla yra susijusi su leidimų, lengvatų ir kitokių papildomų
teisių suteikimu ar apribojimu. Todėl, mūsų nuomone, šioje srityje būtina užtikrinti tinkamą vidaus
kontrolę – pareigų atskyrimą.
Pastebėtina, kad Savivaldybės tarybos ir Administracijos direktoriaus patvirtintų taisyklių
ir tvarkų reikalavimų, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, laikymąsi mieste,
išskyrus leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimą), prižiūri ir kontroliuoja Administracijos
Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyrius, vadovaudamasis skyriaus nuostatų11 6.1
p. Šio skyriaus darbuotojai atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo nusižengimų
protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas pagal Administracinių nusižengimų
kodekso 365 str. „Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos
nesutvarkymas baigus darbus“, vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d.
įsakymo Nr. A-17112 1 p. Per 2018 - 2019 m. Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos
skyrius gavo medžiagą dėl dviejų nusižengimų pagal minėto kodekso 365 straipsnį.
Pažymėtina, kad Administracijos skyrių, kurie išduoda leidimus nustatytai veiklai už
rinkliavą (Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos, Ekonomikos ir investicijų) nuostatuose
nenumatyta leidimų kontrolė. Tik Miesto ūkio ir aplinkos skyrius organizuoja leidimų vykdyti
žemės darbus (kasinėjimą), kontroliuoja rinkliavos sumokėjimą, perkastų dangų, gatvių atstatymo
kokybę ir aplinkos sutvarkymą (skyriaus nuostatų13 6.10 p.).
Nėra nustatytas tinkamas leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimo) rengimo, išdavimo,
kontrolės, rinkliavos dydžio apskaičiavimo ir kitų, susijusių funkcijų atskyrimas.
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Administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. A-1569 „Dėl Leidimų vykdyti žemės darbus Šiaulių miesto
savivaldybės teritorijoje išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“, (nuostatai atnaujinti 2018 m.
sausio 5 d. įsakymu Nr. A-11 ir 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A-1859).
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Finansų ministro 2003 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1K-123 „Dėl Minimalių finansų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“.
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LR korupcijos prevencijos įstatymo, 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, 8 str. 1 d. 13 p.
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Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. AP-65 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir sanitarijos skyriaus nuostatų patvirtinimo“.
12
Administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. A-171 „Dėl administracinės teisenos pradėjimo,
administracinių nusižengimų tyrimo, administracinių nusižengimų protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų
nagrinėjimo“.
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Administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. AP-133 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento skyrių nuostatų patvirtinimo“ 1.3 p.
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Rekomendacijos, susijusios su leidimų išdavimu naudotis Šiaulių miesto savivaldybės
tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti, įgyvendintos
Dvi rekomendacijos, iš 2015 m. atlikto patikrinimo ataskaitoje teiktų rekomendacijos buvo
teiktos dėl leidimų naudotis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti išdavimo ir joms įgyvendinti priimti nauji teisės aktai:
- Administracijos direktoriaus įsakymu14 patvirtintas skyriaus vyr. specialisto L. G.
pareigybės aprašymas, kurių 7.4 p. nustatyta, kad jis organizuoja automobilių statymo sąlygų
gerinimą mieste ir vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis
Šiaulių miesto gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse surinkimą, koordinuoja automobilių
parkavimą (rekomendacija 1.4 p.). Be to, valstybės tarnautojo L. G. pareigybės aprašyme įrašytos
naujos funkcijos: išduoda leidimus vykdyti žemės darbus, kontroliuoja dangų atstatymo kokybę
(aprašo 7.5.1 p.) (2015 m. rekomendacijų 3 p.);
- Administracijos direktoriaus įsakymu15 patvirtintas Vietinės rinkliavos už naudojimąsi
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti rinkliavos
mokėjimo kontrolės tvarkos aprašas (2015 m. rekomendacijų 4 p.).
Abi rekomendacijos, susijusios su vietine rinkliava už naudojimąsi mokamomis automobilių
stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir automobilių stovėjimo aikštelėse, įgyvendintos.
Tačiau pastebėtina, kad kai kurie teisės aktai, susiję su minėta vietine rinkliava ir jos
administravimu, neatitinka galiojančių teisės aktų ar nėra pakankamai su jais suderinti. Pvz.,
Administracijos direktoriaus įsakymo16, kuriuo patvirtintas naujos redakcijos Kelio ženklo Nr. 531
„Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio
ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašas, preambulėje nurodyti Vietinės rinkliavos už
naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo nuostatai17, nebegaliojantys nuo 2014 m. sausio 1
d.18, o minėto kelio ženklo tvarkos aprašo 5.3 p. minimas Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų
prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams
ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašas, pripažintas netekusiu galios 2015 m. lapkričio 26 d.19
Be to, Kelio ženklo Nr. 531 įrengimo tvarkos apraše ir Vietinės rinkliavos už naudojimąsi
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatuose
vartojamos sąvokos kai kuriais atvejais yra nevienodos ar dviprasmiškos. Pvz. pagal Kelio ženklo
Nr. 531 įrengimo tvarkos aprašo 11 p. leidimus, suteikiančius teisę transporto priemonėms stovėti
kelio ženklo Nr. 531 galiojimo zonoje išduoda ir apskaitą tvarko rezervuotų vietų administratorius
ir neminimi „specialieji“ leidimai. Be to, aprašo 3 priede nustatyta leidimo forma, kurioje nėra
žodžio „specialusis“, tačiau Vietinės rinkliavos nuostatų 14.5 p. ir 18 p. nurodyta, kad rezervuotų
vietų administratorius išduoda specialiuosius leidimus.
Administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. AP-1405 (2011 m. sausio
21 d. įsakymo Nr. A-68 redakcija) „Dėl Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“
Administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. AP-149 „Dėl Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų
tvirtinimo“.
15
Administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-1353 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti rinkliavos mokėjimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
16
Administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-1405 „Dėl Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo
vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. A-68 redakcija).
17
Savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-600 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis
automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatų patvirtinimo“.
18
Savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ 2.1 p.
19
Savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-318 „Dėl Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie
daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims,
tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 p.
14
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įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ neatnaujintas pagal galiojančius teisės aktus, naudojamos sąvokos
kai kuriais atvejais nevienodos.
Savivaldybėje buvo priimti nauji teisės aktai, reglamentuojantys vietinės rinkliavos už
leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą
Administracijos direktorius raštu20 informavo, kad vykdant 2015 m. patikrinimo ataskaitoje
pateiktą 5 p. rekomendaciją dėl VšĮ Turizmo informacijos centro renkamos vietinės rinkliavos
nepervedimo į sąskaitą, nurodytą šios rinkliavos nuostatų 13.1 p., VšĮ Turizmo informacijos centras
(šiuo metu – biudžetinė įstaiga) pervedė 1845,89 Eur rinkliavos lėšų už reklamą į savivaldybės iždo
sąskaitą.
Naujas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašas buvo patvirtintas
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu21, atsižvelgiant į 2016 m. patikrinimo 6 p.
rekomendaciją ir pasikeitusius teisės aktus, reglamentuojančius išorinės reklamos įrengimą
(Reklamos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XIII-112322, naujos redakcijos Išorinės
reklamos įrengimo taisyklės23 ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių
miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatai24).
Rekomendacijos dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą –
įgyvendintos.
Rekomendacijų dėl rinkliavų rinkimo organizavimo, vidaus kontrolės ir Savivaldybės
administracijos teikiamų paslaugų aprašymų rezultatai
Dėl 2015 m. patikrinimo 7 p. rekomendacijos (spręsti dėl tikslingumo keisti rinkliavos
rinkimo organizavimą) manytina, kad šis klausimas netiesiogiai išspręstas Savivaldybės tarybos
sprendimu,25 kuriuo nustatytoje Administracijos struktūroje nenumatytas specializuotas padalinys,
užsiimantis rinkliavų rinkimu, organizavimu ir kontrole.
2015 m. patikrinimo 8 p. rekomendacija ir panaši 2016 m. patikrinimo ataskaitos 4 p.
rekomendacija - sukurti vietinių rinkliavų vykdymo vidaus kontrolės sistemą savivaldybėje,
užtikrinančią teisės aktų parengimo, jų tikslinimo priežiūrą, lėšų planavimo vykdymo ir jų apskaitos
finansinę kontrolę, kol kas neįgyvendinta, tačiau buvo imtasi veiksmų ją įgyvendinant:
1. Administracijos direktoriaus įsakymu26 buvo sudaryta Vietinių rinkliavų vykdymo vidaus
kontrolės sistemos gairių parengimo darbo grupė ir patvirtinti jos veiklos nuostatai. Šie nuostatai,
Administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 2 d. raštas Nr. S-3146 „Dėl rekomendacijų įgyvendinimo“.
Administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-1785 „Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto
savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
21
LR reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 2, 12, 14, 15, 19, 21, 24, 25, 26 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 21-1 straipsniu
įstatymas, 2018 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-1123.
22
LR Ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 4-371 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d.
įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m.
gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“ pakeitimo“ 1 p.
23
Savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimas Nr. T-332 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio
28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304
„Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios“ 1 p.
24
Savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T-31 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos struktūros
patvirtinimo“.
25
Administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. A-1694 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
26
Administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. A-6 „Dėl darbo grupės sudarymo“.
20
21
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grupės sudėtis ir tikslo įgyvendinimo terminai įsakymais buvo keičiami keturis kartus, tačiau
minėtų vidaus kontrolės sistemos gairių darbo grupė neparengė.
2. Administracijos direktorius sudarė27 projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo
kokybės gerinimas Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje ir Šiaulių miesto savivaldybės
viešojoje bibliotekoje“ veiklos „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų,
susijusių su verslo ir gyventojų ūkinės veiklos vykdymu, procesų ir procedūrų analizė ir
tobulinimas“ paslaugų sutarties vykdymo laikotarpiu projekto veiklos ekspertų darbo grupę
(viešasis pirkimas Nr. 414630, paskelbtas CVP IS 2018 m. gruodžio 18 d., vėliau patikslinta
techninė užduotis, pagal kurią paslaugos teikėjas turėjo parengti Ataskaitą dėl paslaugų proceso
optimizavimo ir vidaus kontrolės (2 etapo rezultatas) bei Vidaus kontrolės aprašą (3 etapo
rezultatas).
3. Su UAB „Civitta“ 2019 m. balandžio 19 d. pasirašyta Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos teikiamų paslaugų, susijusių su verslo ir gyventojų ūkinės veiklos vykdymu,
analizės ir optimizavimo paslaugų sutartis Nr. SŽ-457, kuri įsipareigojo suteikti paslaugas, t.y.
parengti numatytus dokumentus, per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos (12.2 p.).
Pagal 2016 m. patikrinimo ataskaitos 5 p. ir 7 p. rekomendacijas patikslinti Savivaldybės
interneto svetainėje patalpintos administracinės paslaugos – leidimų išdavimo žemės darbų
vykdymui, aprašymas (nurodytos paslaugos teikėjo ir jo vadovo pavardės) ir kai kurių Savivaldybės
vietinių rinkliavų nuostatai dėl rinkliavų kontrolės.
Rekomendacijos dėl vietinių rinkliavų rinkimo organizavimo – įgyvendintos, išskyrus
rekomendaciją dėl vidaus kontrolės tvarkos parengimo, kuri šiuo metu įgyvendinama.
Kai kurie Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymai nepilnai atitinka teisės
aktų reikalavimus ar neparengti
Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymai ir jų
viešinimas ne visais atvejais atitinka Viešojo administravimo įstatymo 15 str. 2 ir 3 d. reikalavimus
(įsigaliojo 2016 m. lapkričio 10 d. įstatymu Nr. XII-277928) atnaujinti paslaugų teikimo aprašymus
ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, atsižvelgiant į veiklos ir teisės aktų, reguliuojančių šių paslaugų
teikimą, pasikeitimus.
Pagal Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo29 8 p.
paslaugos aprašymas pildomas internetiniu adresu www.lietuva.gov.lt/katalogas. Savivaldybės
administracijos teikiamų, atlygintinų už rinkliavą, administracinių paslaugų (leidimų įrengti išorinę
reklamą išdavimas, leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas) aprašymai neatnaujinti
kaip nustatyta minėtame įstatyme ir neatitinka minėto Vidaus reikalų ministerijos patvirtinto aprašo
reikalavimų. Pvz., Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo aprašyme nurodyti nebedirbančio
Administracijoje asmens kontaktiniai duomenys (vyr. specialistas P. S.), nuoroda į nebegaliojančius
nuo 2015 m. sausio 1 d. Vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą nuostatus30 ir
Administracijos direktoriaus įsakymą31, kuris pripažintas netekusiu galios 2018 m. spalio 25 d.32
Pažymėtina, kad leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo aprašymas Savivaldybės interneto
svetainėje nepaviešintas.

LR viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 14, 14-1, 15, 16, 19, 22, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 40 ir 41 straipsnių
pakeitimo, įstatymo papildymo 17-1 straipsniu, 21, 23 ir 24 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas, 2016 m. lapkričio
10 d. Nr. XII-2779.
29
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 1V-644 „Dėl Administracinių paslaugų
teikimo aprašymų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2017 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-497 redakcija).
30
Savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-139 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę
reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (neteko galios Tarybos 2014 m.
lapkričio 6 d. sprendimo Nr. T-339 2 p.
31
Administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. A-1222 „Dėl Leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių mieste
išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
32
Administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-1785 Dėl Leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto
savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3.1 p.
28
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Be to, leidimo vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimo paslaugos teikimo aprašyme
nepridėta prašymo forma (įrašyta, kad prašymo formos nėra), nors prašymo forma patvirtinta33 ir
tolesniame paslaugos proceso aprašyme nurodyta, kad Rangovas, statytojas ar jo įgaliotas atstovas
pateikia nustatytos formos paraišką.
Pastebėtina, kad vadovaujantis Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų34 23 p. numatyta išduoti
leidimus statyti automobilius gyventojams, tačiau šios paslaugos aprašymas neparengtas ir
nepaviešintas nustatyta tvarka. Trumpa informacija apie leidimų gyventojams išdavimą patalpinta
Savivaldybės interneto svetainėje rubrikoje pavadinimu „Mokamas automobilių stovėjimas“
(Veiklos sritys – Transportas).
Dalies Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų aprašymai ir jų viešinimas ne visais
atvejais atitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus ir Viešųjų ir administracinių
paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos aprašo nuostatas. Leidimų statyti automobilius
gyventojams išdavimo aprašymas nustatyta tvarka neparengtas.
Savivaldybėje atskiras administracines paslaugos teikia ne viešojo administravimo subjektai
Vietos savivaldos35 ir Viešojo administravimo įstatymuose36 nustatyta, kad administracines
paslaugas, apimančias leidimų išdavimą, vykdo viešojo administravimo subjektai, prie kurių
priskiriami tik savivaldybių institucijos ar įstaigos, jų valstybės tarnautojai ir pareigūnai,
savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, asociacijos,
įgalioti atlikti viešąjį administravimą.
Savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių
Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo administravimą, t. sk. leidimų prekiauti išdavimą, 2016
m. - 2019 m. balandžio mėn. vykdė UAB „Pabalių turgus“37. Pasibaigus sutarčiai su šia įmone, nuo
š. m. balandžio mėn. leidimus prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto
viešosiose vietose išduoda Administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu tokį pat administravimą prie Ginkūnų ir K. Donelaičio
civilinių kapinių pagal sutartį38 vykdo UAB „Ecoservice projektai“. Šioje sutartyje (3 priedas Eil.
Nr. 1) numatyta, kad rinkliavos administratorius išduoda nustatytos formos leidimus prekiauti,
nurodydamas prekybos vietos plotą ir vietos numerį.
Rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis
automobiliams statyti administravimą vykdo UAB „Stova“39, kuri pagal Vietinės rinkliavos
nuostatus40 taip pat „gyventojo leidimą išduoda, pratęsia, panaikina...“ (asmenims valdantiems
nuosavybės teise gyvenamosios ar negyvenamosios paskirties patalpas nustatytoje zonoje), nors
UAB „Stova“ sutartyje su Administracija toks įsipareigojimas nenumatytas.

Administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. A-1822 „Dėl 2018 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A-13 „Dėl
paraiškos išduoti leidimą vykdyti žemės darbus, atitverti dalį viešojo naudojimo teritorijos bei leidimo žemės kasimo darbams
ar viešojo naudojimo teritorijos atitvėrimui formų patvirtinimo“ pakeitimo.
33
Savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimas Nr. T-111 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m.
spalio 31 d. sprendimo Nr. T-244 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
35
LR vietos savivaldos įstatymo (1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 su vėlesniais pakeitimais) 10 str.
36
LR viešojo administravimo įstatymo (1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234 su pakeitimais) 2 str. 4 d., 17 d., 4 str. 5 d.
37
2016-04-05 Rinkliavos už leidimo prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą
administravimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. SŽ-339.
38
2017 m. gruodžio 27 d. Rinkliavos už leidimą prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių gėlėmis ir gedulo ritualo
reikmenimis prie Ginkūnų ir K. Donelaičio civilinių kapinių administravimo paslaugos sutartis Nr. SŽ-1677.
39
2012 m. balandžio 24 d. Automobilių mokamų stovėjimo vietų Šiaulių mieste, kuriose renkama vietinė rinkliava už
automobilių statymą, aptarnavimo, priežiūros ir šios rinkliavos rinkimo paslaugos pirkimo sutartis Nr. SŽ-330.
40
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatai
patvirtinti Savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-244 (Savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 24 d.
sprendimo Nr. T-254 redakcija) 25 p.
33
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Pažymėtina, kad pagal Vietinės rinkliavos nuostatus41 ir Tvarkos aprašą42 dalį rinkliavos
(mokamas rezervuotas automobilių stovėjimo vietas) administruoja ir leidimus išduoda biudžetinė
įstaiga Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras.
Vietos savivaldos ir Viešojo administravimo įstatymai nustato apibrėžtą viešojo
administravimo subjektų, galinčių teikti administracines paslaugas, sąrašą.
Panaikinus rinkliavą už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose
namuose liko gyventojų nesumokėtos rinkliavos skolos
Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose
panaikinta Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimu Nr. T-42543. Minėtu sprendimu
rinkliavos administratoriai: UAB ,,Paskirtis“, UAB ,,Pietinis būstas“, UAB ,,Saulės dominija“,
UAB ,,Šiaulių būstas“ buvo įpareigoti inventorizuoti rinkliavos mokėtojams apskaičiuotas, bet
nesumokėtas rinkliavos įmokų sumas. Pagal Administracijos Civilinės saugos, viešosios tvarkos ir
sanitarijos skyriaus duomenis minėta rinkliava buvo renkama nuo 2006 m. iki 2018 m. ir per šį
laikotarpį į Savivaldybės biudžetą buvo surinkta per 270 000 Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. gyventojų
įsiskolinimas sudarė 7426,92 Eur.
Įvertinus, skolų išieškojimo kaštus ir susidariusių skolų (jų dalies) atitikimą Administracijos
direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. A-796 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos apskaitos tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Savivaldybės apskaitos tvarkos IV
dalies Beviltiškų skolų pripažinimo ir nurašymo tvarkos aprašo44 2.2, 2.3, 3.1.2 ir 3.2 punktų
nuostatoms, tokios skolos (ar jų dalis) galėtų būti pripažintos beviltiškomis.
Nesumokėtos rinkliavos (jos dalies) įsiskolinimai už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą
pripažintini beviltiška skola.
Rekomendacijos Savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Spręsti dėl dalies funkcijų, susijusių su žemės darbų (kasinėjimų) vykdomų Šiaulių
miesto viešojo naudojimo teritorijoje (leidimų užpildymas, rinkliavos dydžio nustatymas, jos
sumokėjimo kontrolė, dangų atstatymo trukmės ir darbų kokybės patikrinimas, medžiagos rengimas
administracinio nusižengimo protokolui surašyti ir nuobaudai paskirti) atskyrimo.
2. Patvirtinti pažymos apie mokėtiną sumą už kasimo darbus formas, numatytas Leidimų
vykdyti žemės darbus Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo ir darbų atlikimo kontrolės
komisijos nuostatų 20 p.
3. Atnaujinti Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų (leidimų
vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas, leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas)
aprašymus, talpinamus viešojo administravimo subjektų teikiamų administracinių paslaugų
kataloge internetiniu adresu www.lietuva.gov.lt/katalogas, vadovaujantis Viešojo administravimo
įstatymo 15 str. 2, 3 d. ir Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu
Nr. 1V-644 (2017 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 1V-497 redakcija) 8 p. nuostatomis.
4. Atnaujinti Administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. AP-1405
(2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. A-68 redakcija) „Dėl Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatai
patvirtinti Savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T-244 (Savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 24 d.
sprendimo Nr. T-254 redakcija) 17-18 p.
42
Administracijos direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-1405 „Dėl Kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo
vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. A-68 redakcija).
43
Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimas Nr. T-425 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės
30 d. sprendimo Nr. T-121 ,,Dėl Vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) laikymą Šiaulių miesto daugiabučiuose namuose
nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 1 p.
44
Administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. A-796 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
apskaitos tvarkos patvirtinimo“, 1 p.
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stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo
zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
5. Nustatyta tvarka paviešinti administracinių paslaugų – leidimo įrengti išorinę reklamą
išdavimo aprašymą bei parengti ir paviešinti leidimų išdavimo gyventojams statyti automobilius
aprašymą Savivaldybės administracijos interneto svetainėje.
6. Spręsti dėl administracinės paslaugos – leidimų išdavimo asmenims – teikimo atitikimo
Vietos savivaldos įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatoms.
7. Spręsti dėl priskaičiuotos ir nesumokėtos rinkliavos (ar jos dalies) už gyvūnų (šunų,
kačių) laikymą pripažinimo beviltiškomis.

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyresn. patarėjas

Vytautas Vestartas

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
vyresn. patarėja

Irena Bilkštienė

