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Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-12-02, i. k. 2014-18445 

 

 
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIETINIŲ RINKLIAVŲ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 

NUOSTATŲ IR DYDŽIŲ PATVIRTINIMO 

 

2014 m. lapkričio 27 d. Nr. T1-347 

Telšiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo  11 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktais ir 12 straipsniu, 

Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės teritorijoje nuostatus ir dydžius 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 24 d. 

sprendimą Nr. T1-11 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir 

dydžių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Kleiva 



 
 

 

 

PATVIRTINTA  

Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2014-11-27 sprendimu Nr. T1-347 

 

VIETINIŲ RINKLIAVŲ TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE 

NUOSTATAI IR DYDŽIAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje nuostatai (toliau 

– Nuostatai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu. 

2. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys. 

3. Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai vietinės rinkliavos dydis lygus arba 

didesnis kaip 10 eurų. Kai vietinės rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas 

eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu. 

4. Vietinės rinkliavos nustatomos už: 

4.1. leidimo įrengti išorinę reklamą Telšių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą; 

4.2. leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse,  

aikštėse, žaliuosiuose plotuose), jas užtveriant arba apribojant eismą, išdavimą; 

4.3. leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise 

valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.  

5. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

5.1. Vietinė rinkliava – Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, 

galiojanti Telšių rajono savivaldybės teritorijoje. 

5.2. Rinkliavos mokėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, naudojantis išorinę reklamą Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje. 

5.3. Leidimas – Telšių rajono savivaldybės administracijos parengtas dokumentas, už kurio 

išdavimą Savivaldybės tarybos sprendimu nustatoma rinkliava. 

5.4.  Išorinė reklama – reklama, kurios įvairios specialios (stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir 

pritaikytos (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir pan.) 

pateikimo priemonės yra ne patalpose. 

5.5. Iškaba – ant (prie) reklaminės veiklos subjekto buveinės pastato arba reklaminės veiklos 

subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos įrengiamas reklaminis įrenginys, ant kurio pateikiama 

informacija: reklaminės veiklos subjekto pavadinimas ir (arba) reklaminės veiklos subjekto 

prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.). Iškaba taip 

pat laikomas ant reklaminės veiklos subjekto buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos 

pastato sienos, langų ar durų pateiktas reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, jo prekybos ar 

paslaugų teikimo vietos arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas. Iškaboje taip 

pat gali būti nurodytas prekės ženklas, emblema, darbo laikas, reklaminės veiklos subjekto (fizinio 

asmens) vardas, pavardė. 

5.6. Reklaminis įrenginys – speciali išorinės reklamos pateikimo priemonė (stendas, skydas, 

stulpas, vitrina ir pan.). 

6. Paraiškų leidimams gauti ir leidimų formas tvirtina Telšių rajono savivaldybės administracijos 

direktorius. 

 

II. VIETINĖ RINKLIAVA UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ  REKLAMĄ IŠDAVIMĄ 

 

7. Leidimą įrengti išorinę reklamą išduoda Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

8. Išorinė reklama įrengiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu ir Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d.  įsakymu Nr. 4-670. 
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9. Už leidimo įrengti išorinės reklamos priemones (nuorodas, reklamos įrenginius, reklamos 

inžinerinius statinius ir pan.) Savivaldybės teritorijoje išdavimą – už vieną kvadratinį metrą 

reklamos ploto nustatoma vietinė rinkliava (1 priedas).  

10. Vietinė rinkliava netaikoma: 

10.1. Savivaldybės viešosioms ir biudžetinėms įstaigoms, taip pat Savivaldybės įmonei; 

10.2. išorinės reklamos davėjams, kurie reklamą – iškabą, reklaminį įrenginį – eksponuoja ant jiems 

nuosavybės teise ar kita teisėta forma valdomo pastato ar teritorijos, jei reklama yra  tiesiogiai 

susijusi su jo tame pastate ar teritorijoje vykdoma veikla (išskyrus reklamuojamus prekės ženklus);  
Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-436, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30124 

Nr. T1-91, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05142 

 

10.3. reklamos davėjams, vykdantiems veiklą pirmuosius metus nuo įmonės įregistravimo juridinių 

asmenų registre. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-354, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20955 

 

11. Visi darbai, susiję su išorinės reklamos įrengimu bei išardymu, į vietinės rinkliavos dydį 

neįskaičiuojami. 

 

III.  VIETINĖ RINKLIAVA UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS 

SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS 

DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ 

 

12. Leidimą kasinėjimo darbams Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose išduoda Telšių rajono 

savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau — Seniūnijų) seniūnai. 

13. Nustatomi vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Savivaldybės viešojo 

naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą ( 2 priedas).  

14. Asmenys, norintys įsigyti leidimą atlikti kasinėjimo darbus viešojo naudojimo teritorijoje, 

atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje, pateikia Seniūnijai prašymą. Kartu su prašymu asmuo 

pateikia nustatyta tvarka parengtą ir su Telšių rajono savivaldybės administracijos  Architektūros 

skyriumi suderintą projektą. Jei kasinėjimo darbai bus atliekami valstybinėje žemėje, kurioje 

nesuformuoti žemės sklypai, papildomai pateikia Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Telšių skyriaus sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei 

statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje. Kai žemės sklypai valstybinėje 

žemėje yra suformuoti, pateikia žemės naudojimo sutartį. 
Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-354, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20955 

Nr. T1-106, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07952 

 

15. Nebaigus vykdyti darbų leidime nurodytu terminu, darbus galima vykdyti toliau tik pratęsus 

leidimą. Tokiu atveju pateikiamas naujas prašymas ir sumokama vietinė rinkliava už pratęstą 

leidimą. Vietinė rinkliava neimama už leidimo pratęsimą, jei darbų nebuvo galima atlikti dėl 

nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių (CK 6.212 str.) . 

 

IV. VIETINĖ RINKLIAVA UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS 

SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE 

VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ 

 

16. Leidimus organizuoti komercinius renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise 

valdomose viešojo naudojimo teritorijose išduoda Telšių rajono savivaldybės administracijos 

Kultūros ir turizmo skyrius (toliau — Kultūros ir turizmo skyrius), vadovaudamasis Telšių rajono 

savivaldybės tarybos patvirtintomis Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose 

taisyklėmis.  

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c5bb6f0ce8211e69e09f35d37acd719
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=584cbc70545811e9975f9c35aedfe438
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cbefad50aec911e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cbefad50aec911e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ac0d4220fbc411e5a52397090a2fa158


 

 

4 

Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-52, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03177 

 

17. Nustatomi vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo organizuoti komercinius renginius 

Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą 

(3 priedas). 

 

V. VIETINIŲ RINKLIAVŲ RINKIMAS, APSKAITA IR KONTROLĖ 

 

18. Vietinės rinkliavos mokėtojas leidimui gauti pateikia nustatytos formos prašymą – II nuostatų 

skyriuje aprašytam leidimui gauti – Telšių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto 

valdymo skyriui (toliau – Ekonomikos ir turto valdymo skyriui), III nuostatų skyriuje aprašytam 

leidimui gauti – atitinkamai Seniūnijai pagal leidimo gavimo vietą, IV nuostatų skyriuje –  Kultūros 

ir turizmo skyriui.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-52, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03177 

 

19. Leidimai išduodami ir registracija vykdoma sumokėjus vietinę rinkliavą mokamuoju pavedimu 

arba pasinaudojant elektroninės bankininkystės paslaugomis bei grynaisiais pinigais kredito, pašto 

įstaigose ir kitose mokėjimo pranešime nurodytose vietose į Telšių rajono savivaldybės sąskaitą AB  

banke „Luminor“, sąskaitos Nr. LT024010042800060061.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-354, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20955 

Nr. T1-18, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01744 

 

20. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis gali būti grąžinama šiais atvejais: 

20.1. kai sumokėta daugiau negu nustatyta;  

20.2. jei leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo. 

21. Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama remiantis mokėtojo prašymu, pateiktu Telšių rajono 

savivaldybės administracijai per 30 dienų po prašymo gavimo. Taip pat pateikiama  Ekonomikos ir 

turto valdymo skyriaus (dėl II skyriuje išduodamų leidimų), Seniūnijos (dėl III skyriuje išduodamų 

leidimų) ir Kultūros ir turizmo skyriaus (dėl IV skyriuje išduodamų leidimų) pažyma, kurioje 

nurodoma rinkliavos grąžinimo priežastis, permokėta suma.  
Punkto pakeitimai: 
Nr. T1-354, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20955 

Nr. T1-52, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03177 

 

22. Vietinė rinkliava įskaitoma į Savivaldybės biudžetą. 

23. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba,  seniūnai bei 

Ekonomikos ir turto valdymo skyrius.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Asmenys, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

25. Telšių rajono savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali vietinės rinkliavos dydį kartą per 

metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1. 

26. Seniūnijos bei Kultūros ir turizmo skyrius kiekvienais metais iki gruodžio 1 d. pateikia 

informaciją apie išduotų leidimų skaičių ir sumokėtą vietinę rinkliavą pagal atskiras leidimų rūšis 

Ekonomikos ir turto valdymo skyriui.  
Punkto pakeitimai: 

Nr. T1-18, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01744 

 

27. Nuostatuose nenumatytos lengvatos gali būti suteikiamos atskiru sprendimu. 

28. Nuostatai keičiami bei papildomi Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu. 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d5a3cc40fce911e68034be159a964f47
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d5a3cc40fce911e68034be159a964f47
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cbefad50aec911e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39cbeb10291811e9b66f85227a03f7a3
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cbefad50aec911e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d5a3cc40fce911e68034be159a964f47
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39cbeb10291811e9b66f85227a03f7a3
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___________________ 



 
 

 

 

Vietinių rinkliavų Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje nuostatų ir  

dydžių 1 priedas 

(Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. sausio 31 d.  sprendimo  

Nr. T1-18  redakcija) 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ  REKLAMĄ 

IŠDAVIMĄ 

(eurais) 

Eil.  

Nr. 

Rinkliavos pavadinimas Rinkliavos 

dydis už 

vieną kv. 

metrą dienai 

Rinkliavos 

dydis už 

vieną kv. 

metrą 

mėnesiui 

Rinkliavos 

dydis už 

vieną kv. 

metrą 

metams 

Rinkliavos 

dydis už 

vieną 

renginį 

1. Už leidimo įrengti išorinę reklamą 

Telšių miesto senamiesčio zonoje 

išdavimą 

— 5,8 35,0 — 

2. Už leidimo įrengti išorinę reklamą 

kitose Telšių miesto vietose 

išdavimą 

— 4,3  26,0 — 

3. Už leidimo įrengti išorinę reklamą 

Varnių mieste išdavimą 
— 2,3  12,0 — 

4. Už leidimo įrengti išorinę reklamą 

kitose rajono vietose išdavimą 
— 1,4 8,7 — 

5. Už leidimo įrengti išorinę 

kilnojamąją reklamą, pastatomą ant 

šaligatvių, aikštelėse ar kitose 

viešose vietose Telšių mieste, 

išdavimą 

— 2,9 14,0  — 

6. Už leidimo įrengti išorinę 

kilnojamąją reklamą, pastatomą ant 

šaligatvių, aikštelėse ar kitose 

viešose vietose Varnių mieste, 

išdavimą 

— 1,4  8,7 — 

7. Už leidimo įrengti išorinę reklamą 

ant transporto priemonių išdavimą 
— 5,8 35,0 — 

8. Už leidimo įrengti trumpalaikę 

reklamą išdavimą 
2,9  — — — 

 

_________________________ 

 
Priedo pakeitimai: 

Nr. T1-18, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01744 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39cbeb10291811e9b66f85227a03f7a3


 
 

 

 

Vietinių rinkliavų Telšių rajono savivaldybės 

teritorijoje nuostatų ir dydžių 2 priedas 

(Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. sausio 31 d.  

sprendimo Nr. T1-18 redakcija) 

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS 

SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS 

DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ 

 

1. Už gatvės arba kelio bendros išvaizdos sugadinimą, perkasant važiuojamąją dalį, 

šaligatvio, kelkraščio dangą arba žaliuosius plotus iki 100 kv. m ploto, kai darbai užtrunka ne 

daugiau vienos savaitės, nustatomas vietinės rinkliavos dydis: 

1.1. įmonėms, įstaigoms, organizacijoms – 87,0 Eur; 

1.2. gyvenamųjų namų eksploatavimo bendrijoms – 87,0 Eur; 

1.3. individualiųjų namų savininkams – 14,0 Eur. 

2. Už kiekvieną kitą darbų savaitę arba kiekvieną papildomą 100 kv. m plotą mokama 

papildomai 50 proc. nustatytos vietinės rinkliavos. Darbų trukmė nustatoma darbų organizavimo 

projekte arba atitinkamais skaičiavimais, išduodant leidimą vykdyti žemės darbus. 

3. Užtęsus darbų, susijusių su gatvių ir kelių perkasimu, terminą, už kiekvieną parą, viršijus 

nustatytą darbų trukmę, papildomai nustatomas vietinės rinkliavos dydis: 

3.1. įmonėms, įstaigoms, organizacijoms – 29,0 Eur; 

3.2. gyvenamųjų namų eksploatavimo bendrijoms – 8,7 Eur; 

3.3. individualiųjų namų savininkams – 2,9 Eur. 

4. Darbai laikomi užbaigtais, kai atstatytos dangos ir nustatyta tvarka gatvės bei keliai 

priduoti juos eksploatuojančioms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms. 

5. Klojant inžinerinius tinklus uždaru būdu (neardant gatvių ir kelių dangos) rinkliava 

imama tik už suardytą dangą. 

6. Kai, vykdant darbus, šaligatvio ar gatvės danga neardoma, tačiau iki vieno mėnesio 

užtveriama automašinų stovėjimo aikštelė, šaligatvis ar jo dalis, viena transporto eismo juosta, 

nustatomas vietinės rinkliavos dydis: 

6.1. vienai dienai – 10,0 Eur; 

6.2. vienam mėnesiui – 290,0 Eur. 

7.Vietinė rinkliava didinama 3 kartus, kai darbai atliekami gatvėse, kurios mažiau negu 

prieš 5 metus buvo padengtos nauja asfalto danga. 

8. Neatstačius kiemų, gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų dangos iki leidime nurodytos datos, 

mokamas 5,8 Eur rinkliavos mokestis už kiekvieną pradelstą dieną. 

9. Už leidimo atlikti kasinėjimo darbus išdavimą Varnių mieste ir kitose kaimo vietovėse 

taikomas 50 proc. mažesnis vietinės rinkliavos dydis.  

10. Vietinės rinkliavos mokėtojai atleidžiami nuo vietinės rinkliavos mokėjimo: 

10.1. likviduojant avarijas, kai danga sutvarkoma per 7 paras po avarijos likvidavimo. 

Užsitęsus darbams (išskyrus žiemos sezoną), mokama 1 punkte nustatyta rinkliava; 

10.2. kai atliekami infrastruktūros darbai pagal sudarytą sutartį su Telšių rajono 

savivaldybe; 

10.3. kai privačių valdų savininkai pasinaudoja galimybe prisijungti prie centralizuotos 

vandens tiekimo ir / ar nuotekų tvarkymo sistemos.  

 

___________________ 
Priedo pakeitimai: 
Nr. T1-18, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01744 

 

___________________ 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39cbeb10291811e9b66f85227a03f7a3


 
 

 

 

Vietinių rinkliavų Telšių rajono 

savivaldybės teritorijoje nuostatų ir 

dydžių 3 priedas 

(Telšių rajono savivaldybės tarybos 

2016-03-31 sprendimo Nr. T1-106 

redakcija) 

 

VIETINĖ RINKLIAVA UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS 

RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE 

VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ 

 

Eil. 

Nr.  
Renginio vieta 

Eur už 1 

val. 

Eur už 1 

parą 

 

Jeigu renginys 

vyksta ilgiau nei 1 

parą, už kiekvieną 

kitą parą 

papildomai 

mokama po 58,0 

Eur 

1. Turgaus aikštė, Telšių m. 43,0 290,0 

2. Zakso kalnas, Masčio bei Germanto 

ežerų pakrantės 

43,0 290,0 

3. Respublikos gatvė, Telšių m. 29,0 145,0 

4. Kitose Telšių miesto viešosiose 

vietose 

14,0 58,0 

5. Kitose Telšių rajono viešosiose vietose 7,0 29,0 

_____________________________ 
Priedo pakeitimai: 

Nr. T1-106, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07952 

 
 

 

Pakeitimai: 
 

1. 
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-354, 2015-12-28, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-20955 
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl Vietinių rinkliavų Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

2. 
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-106, 2016-03-31, paskelbta TAR 2016-04-06, i. k. 2016-07952 
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

3. 
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-436, 2016-12-28, paskelbta TAR 2016-12-30, i. k. 2016-30124 
Dėl Telšių rajono savivaldybės Tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

4. 
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-52, 2017-02-23, paskelbta TAR 2017-02-27, i. k. 2017-03177 
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

5. 
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-18, 2019-01-31, paskelbta TAR 2019-02-05, i. k. 2019-01744 
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimo Nr. T1-347 „Dėl vietinių rinkliavų Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ac0d4220fbc411e5a52397090a2fa158
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=cbefad50aec911e5b12fbb7dc920ee2c
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=ac0d4220fbc411e5a52397090a2fa158
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=8c5bb6f0ce8211e69e09f35d37acd719
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d5a3cc40fce911e68034be159a964f47
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=39cbeb10291811e9b66f85227a03f7a3
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6. 
Telšių rajono savivaldybės taryba, Sprendimas 
Nr. T1-91, 2019-03-28, paskelbta TAR 2019-04-01, i. k. 2019-05142 
Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d.  sprendimo Nr. T1-347 „Dėl Vietinių rinkliavų Telšių 

rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų ir dydžių patvirtinimo“ pakeitimo 
 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=584cbc70545811e9975f9c35aedfe438

