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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) šešėlinė Vyriausybė,
atkreipdama dėmesį, kad jau sukako vieneri metai po to, kai partijų lyderiai pasirašė memorandumą
„Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldybių
savarankiškumą ir atsakomybę“ (toliau – Memorandumas), kuriame, be kita ko, numatyti šie tikslai
- suteikti daugiau galių savivaldybėms ekonomikos, žemėtvarkos ir kitose srityse, užtikrinti
savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą, skolinimosi sistemos tobulinimą; užtikrinti
šimtaprocentinį valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų finansavimą - iki šiol iš
esmės lieka neįgyvendinti ir nėra laikomi prioritetu I. Šimonytės Vyriausybės darbe;
pažymėdama, kad Aplinkos apsaugos ministerija siūlo drąstiškai perskirstyti valstybės finansavimą
ir savivaldybės nebegaus savo dalies aplinkos taršos mokesčio, surenkamo iš stacionariųjų taršos
šaltinių, vietoj to numatant savivaldybėms skirti visą 100 proc. iš mobiliųjų taršos šaltinių
sumokamą taršos mokestį, kuris tikėtina bus nepalyginamai mažesnis. Taip pat savivaldybės
nebegaus savo dalies mokesčio už naudingąsias iškasenas, vietoj to numatant savivaldybėms skirti
visą 100 proc. mokesčių už vandenį ir gruntą. Be to, savivaldybės nebegaus mokesčio už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, tačiau Įstatymų projektuose paliekama prievolė
savivaldybėms finansuoti medžiojamų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones ir Medžioklės
įstatyme numatytų dokumentų rengimą. Iki šiol gaunamą mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų
išteklių naudojimą dalį, savivaldybės galėjo naudoti išskirtinai tik minėtoms su medžiojamų gyvūnų
žala ir Medžioklės įstatymu susijusioms priemonėms finansuoti, dabar gi finansavimo prievolė
paliekama, o pajamos planuojamos atimti;
pabrėždama, kad I. Šimonytės Vyriausybė neįsiklauso į Lietuvos savivaldybių asociacijos
reikalavimus, kad būtų pateiktas įgyvendinamos mokestinės reformos pakeitimų poveikio atskirų
savivaldybių biudžetams vertinimas kaip tai numatyta rengiant įstatymų projektus;
atkreipdama dėmesį, kad Vyriausybės parengtame RRF plane, kuriuo numatyta paskirstyti per du
milijardus ES lėšų, neskiriamas net minimalus finansavimas su žemės ūkiu susijusioms sritims,
nors jų vystymas yra viena esminių Lietuvos regionų gerbūvio salygų.

reikšdama susirūpinimą, kad valdančioji dauguma nesiima reikiamų priemonių, kad nedelsiant
įgyvendintų Konstitucinio Teismo sprendimą ir Konstitucijai neprieštaraujančiu būdu įteisintų
tiesiginius merų rinkimus bei apibrėžtų merų teisinį statusą, išlaikant esamus merų įgaliojimus;
n u t a r i a:
siūlyti I. Šimonytės Vyriausybei bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių asociacija,
parengti priemonių planą Memorandume užsibrėžtų tikslų įgyvendinimui bei iki 2022
metų sausio 1 dienos jį pristatyti visuomenei;
- peržiūrėti EBPO rekomendacijas savivaldos finansiniam savarankiškumui didinti ir teikti
atitinkamus įstatymus projektus, o taip pat užtikrinti savivaldybių galimybę disponuoti
nepanaudotomis ir sutaupytomis valstybės lėšomis, skirtomis deleguotomis funkcijoms
vykdyti, jų negrąžinant į valstybės biudžetą;
parengti ir teikti Seimui įstatymo projektą užtikrinantį 100 procentinį finansavimą
savivaldybėms įgyvendinant valstybės deleguotas funkcijas;
peržiūrėti ir Seimui pakartotinai teikti savivaldybių GPM netekčių kompensavimą
užtikrinantį įstatymo projektą;
plėsti savivaldybių skolinimosi galimybes ypač tuomet, kai skolinimasis yra
neišvengiamas įgyvendinant ES projektus;
- įvertinti planuojamos mokestinės reformos poveikį savivaldybių biudžetams;
atsisakyti aplinkos ministerijos planų perskirstyti valstybės finansavimą ir nemažinti
savivaldybių biudžetų galimybių gauti pajamas iš aplinkosaugos srityje surenkamų
mokesčių.

siūlyti Seimo Pirmininkei Viktorijai Čmilytei-Nielsen:
prieš priimant Konstitucijos pataisas dėl tiesioginių merų rinkimų įteisinimo, parengti ir
Seime registruoti Vietos savivaldos įstatymo projektą, kuriuo būtų apibrėžtos mero
funkcijos, maksimaliai išlaikant tą mero statusą, kuris yra šiuo metu, ir taip, prieš priimant
sprendimus dėl Konstitucijos keitimo, Seimui suteikti galimybę įvertinti galimas mero
funkcijas visos savivaldos kontekste.

Šešėlinis Ministras Pirmininkas

Ramūnas Karbauskis

