
                                                                                                                                         

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 

 

NUTARIMAS 

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMO DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS 

UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUSTATYMO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO 

NUTRAUKIMO 

 

2011 m. balandžio 21 d. Nr. 1S – 68 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2011 m. 

balandžio 21 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės 

tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-1713 patvirtintų nuostatų dėl vietinės rinkliavos už 

leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 

(toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

Konkurencijos taryba 2010 m. birželio 11 d. gavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

atstovo Vilniaus apskrityje prašymą ištirti, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. 

balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1498 patvirtintų nuostatų „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą“ 20 punktas nepažeidžia 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų. Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2010 m. 

rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 1S-145.  

Tyrimo metu nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba 2010 

m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1498 patvirtino nuostatus (toliau – 2010-04-14 Nuostatai), 

kurių 20 punktas nustatė, kad nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiamos Savivaldybės 

viešosios ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės įmonės ir Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės. 

2010 m. lapkričio 24 d. Savivaldybė informavo Konkurencijos tarybą, kad Vilniaus miesto 

savivaldybės taryba 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už 

leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 

tvirtinimo“ patvirtino naujus Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto 

savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatus (toliau – 2010-09-29 Nuostatai) ir pripažino netekusiu 

galios Vilniaus miesto tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimą Nr. 1-1498.  

Atsižvelgus į tai, kad 2010-09-29 Nuostatų 24 punkte buvo įtvirtinta norma, analogiška 

2010-04-14 Nuostatų 20 punktui, Konkurencijos taryba 2011 m. sausio 20 d. nutarimu Nr.1S-14 

konstatavo, kad atliekamame tyrime teisinis reglamentavimas ir teisinės pasekmės iš esmės 

nepakito ir, pakeitusi tyrimo antraštę, pratęsė tyrimo nagrinėjimą. 

Siekdama išsiaiškinti ūkio subjektus, kuriems nagrinėjamu sprendimu taikomos vietinės 

rinkliavos lengvatos (t.y., kurie yra atleisti nuo šio mokesčio), taip pat tose pačiose rinkose 

veikiančius ir konkuruojančius ūkio subjektus, Konkurencijos taryba kreipėsi į Savivaldybę. 

Savivaldybė nurodė, kad nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. 1 d. išduodant leidimus įrengti ir eksploatuoti 

išorinę vaizdinę reklamą buvo suteiktos lengvatos Viešajai įstaigai „Vilniečių užimtumo skatinimo 

agentūra“, Savivaldybės biudžetinei įstaigai Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pilaitukas“ ir 

Savivaldybės įmonei „Susisiekimo paslaugos“. Taip pat Savivaldybė pateikė sąrašą ūkio subjektų, 

kuriems išduoti leidimai įrengti ir eksploatuoti išorinę vaizdinę reklamą (iš viso – 58 ūkio 

subjektai).  Nustatyta, kad veikiančių tose pačiose rinkose, kuriose veikia ir Savivaldybės atleisti 
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nuo vietinės rinkliavos mokėjimo ūkio subjektai, ūkio subjektų nėra. Be to, Viešoji įstaiga 

„Vilniečių užimtumo skatinimo agentūra“ Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 9 

d. sprendimu Nr. 1-1957 nuo 2011 m. kovo 1 d. yra likviduojama, o Savivaldybės biudžetinės 

įstaigos Vilniaus lopšelis-darželis „Pilaitukas“ išorinė vaizdinė reklama yra tik iškaba, kurioje 

nurodytas lopšelio-darželio pavadinimas ir spalvota aplikacija, jos plotas neviršija 0,3 kv. m. (Pagal 

Nuostatų 9 punktą  už iškabą iki 0,3 kv.m. reklamos ploto nustatytas visiems vienodas 0 Lt 

mokestis). Tuo tarpu Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“, kuriai Savivaldybė taiko 

vietinės rinkliavos lengvatą, nekonkuruoja su kitais ūkio subjektais, teikiančiais išorinę vaizdinę 

reklamą. Minėta įmonė 2011 m. balandžio 13 d. raštu Nr. 415 informavo Konkurencijos tarybą, kad 

ji neteikia jokios išorinės reklamos Vilniaus mieste ir reklamos sklaidos priemonėmis nesinaudoja 

tretieji asmenys. Visa SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teikiama išorinė informacija skirta viešojo 

transporto keleivių ir gyventojų informavimui.  

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 121 straipsnyje įtvirtinta savivaldybių tarybų teisė 

įstatymo numatytose ribose ir tvarka nustatyti vietines rinkliavas, savo biudžeto sąskaita 

savivaldybių tarybos gali numatyti mokesčių bei rinkliavų lengvatas. Lietuvos Respublikos 

rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484, 2007, Nr. 101-4107, 2008, Nr. 135-5242) 12 straipsnio 

3 punkte nurodyta, kad Savivaldybės taryba savo sprendimu nustato lengvatas vietinių rinkliavų 

mokėtojams. Tačiau, nustatant lengvatas vietinių rinkliavų mokėtojams, neturi būti teikiamos 

privilegijos arba diskriminuojami konkuruojantys ūkio subjektai.  

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a: 

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas reikalavimas viešojo administravimo 

subjektams, vykdant pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, užtikrinti 

sąžiningos konkurencijos laisvę. Įstatymo 4 straipsnio 2 dalis detalizuoja 1 dalyje įtvirtintą 

sąžiningos konkurencijos laisvės principą ir nustato, kokius veiksmus viešojo administravimo 

subjektams draudžiama atlikti kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai teisės 

aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas ar diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes 

priėmimas, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje 

konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma 

išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas vietinių rinkliavų dydžių, jų apskaičiavimo 

tvarkos bei kriterijų nereglamentuoja, ši teisė suteikta vietos savivaldos institucijoms. Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatyme vietinių rinkliavų nustatymas, pagal sprendimų priėmimo 

laisvę, priskirtas savivaldybių savarankiškoms funkcijoms, tačiau vietinių rinkliavų nustatymo 

tvarkos ir kriterijų įstatymas nenustato. Tyrimo metu nenustatyta, kad Savivaldybė nagrinėjamu 

sprendimu vykdytų įstatymais nustatytus Savivaldybei reikalavimus, tokių duomenų nepateikė ir 

Savivaldybė. 

Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 dalies nuostatas 

Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų 

veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Savivaldybė, patvirtindama vietinės rinkliavos už leidimą įrengti išorinę reklamą 2010-09-29 

Nuostatus, kurių 24 punkte numatytas lengvatų taikymas Savivaldybės viešosioms ir biudžetinėms 

įstaigoms, taip pat Savivaldybės įmonėms ir Savivaldybės kontroliuojamoms bendrovėms, yra 

atsakinga už tai, kad minėtos lengvatos nebūtų suteikiamos ūkio subjektams, teikiantiems paslaugas 

atitinkamose rinkose, kuriose veikia ūkio subjektai, kuriems tokios lengvatos nėra suteiktos, nes 

tokių lengvatų suteikimas galėtų pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. 

Nors pagal Savivaldybės pateiktą informaciją, Savivaldybė neturi kontroliuojamų įmonių, 

kurios vykdytų veiklą išorinės reklamos įrengimo ir eksploatavimo rinkoje ir tyrimo metu negauta 

duomenų, kad Savivaldybės suteikta lengvata galėtų įtakoti konkurencijos sąlygas tarp ūkio 

subjektų, tačiau, kaip minėta aukščiau, 2010-09-29 Nuostatų 24 punkto nuostatos taikymas ateityje 

gali sudaryti prielaidas galimam Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimui. 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=103713&b=
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Apibendrinant aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad Vilniaus miesto savivaldybės 

sprendimas taikyti vietinės rinkliavos lengvatas už leidimų išdavimą išorinės reklamos įrengimui 3 

aukščiau minėtoms Savivaldybės įstaigoms savo biudžeto sąskaita, tyrimo metu surinktų duomenų 

pagrindu, nesukūrė konkurencijos sąlygų skirtumų, todėl nėra pagrindo įtarti, kad dėl tokio 

Savivaldybės priimto sprendimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimai galėjo būti 

pažeisti.  

Kartu pažymėtina, kad siekiant išvengti rizikos ateityje taikant 2010-09-29 Nuostatų 24 

punkte numatytas vietinės rinkliavos lengvatas, nebūtų pažeistas Konkurencijos įstatymo 4 

straipsnis, rekomenduotina Savivaldybei minėtą Nuostatų punktą pakeisti. Pabrėžtina, kad 

įgyvendinant teisę taikyti vietinės rinkliavos lengvatą, turi būti užtikrinama sąžiningos 

konkurencijos laisvė. 

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a: 

1.Tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės sprendimo dėl vietinės rinkliavos už leidimo 

įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nustatymo atitikties 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams nutraukti. 

2. Rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybei pakeisti 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 

1-1713 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus miesto savivaldybės 

teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę 

reklamą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų 24 punkto redakciją taip, kad 

taikant minėtą punktą būtų užtikrinama sąžiningos konkurencijos laisvė. 

 

 

Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui. 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                   Šarūnas Keserauskas                                                                

 


