PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS
RENGINIUS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR
VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE
IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2014 m. lapkričio 20 d. Nr. T-341
Pakruoj is

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio 37 punktu, 16
straipsnio 2 dalies 37 punktu, 1 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų istatymo 1 1
straipsnio 1 dalies 4 punktu, 12 ir 13 straipsniais, Lietuvos Respublikos euro ivedimo Lietuvos
Respublikoje istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719
,,Dėl prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui
keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintu Prekių ir
paslaugų kainų nurodyrno litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų
reikalavimų laikymosi p:riežiūros tvarkos aprašo 4 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo
rajono savivaldybei prikausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose
išdavimą nuostatus (pridedama).
2. Pripažinti netekisiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d.
sprendimo Nr. T-95 ,,Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo 4 punktą.
3. Šis sprendimas isigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.
Sis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
istatymo nustatyta tvarka.

Merė

Asta Jasiūnienė

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-341
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE
VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Pakruojo rajono
savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose (toliau Vietinė rinkliava) nuostatai (toliau .- Nuostatai) reglamentuoja Vietinės rinkliavos už leidimo
organizuoti komercinius renginius viešojo naudojimo teritorijose išdavimą rinkimo tvarka, dydžius,
lengvatas rinkliavos mokėtoj ams, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.
2. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos:
Vietinė rinkliava - Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma imoka, galiojanti
savivaldybės teritorij oj e.
Viešojo naudojiimo teritorija - Pakruojo miesto gatvės, aikštės, skverai, parkai ir kitos
viešosios vietos.
Komercinis reriginys - renginys, kurio organizatorius siekia pelno. Žiūrovai i rengini
ileidžiami su bilietais arla juo siekiama finansinės naudos (rengiamos loterijos, reklamos akcijos).
Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos.
Nekomercinis renginys - renginys, kurio organizatorius nesiekia pelno. Ziūrovai i rengini
1eidžiami be bilietų. Renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos.
Leidimas - Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka išduotas dokumentas,
suteikiantis teisę organizuoti komercin rengini viešosiose vietose.
3. Vietinę rinkliavąmoka fiziniai irjuridiniai asmenys.
4. Pakruojo rajono savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali Vietinės rinkliavos dyd
kartą per metus indeksuo ti, taikydama metini vartoj imo kainų indeksą, j eigu j is didesnis negu 1 , 1.
11. VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI
5. Vietinė rinkl iava renkama už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą.
6. Nustatomi tokie Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius
savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą
dydžiai:
6. 1. Pakruojo miesto estrada, Vienybės aikštė, Pakruojo dvaro sodybos teritorija:
6.1.1. vienai parai - 87 Eur;
6. 1 .2. už kiekvieną kitą parą papildomai po 29 Eur;
6.2. kitose Pakruojo ir Linkuvos miestų vietose:
6.2. 1. vienai parai - 29 Eur;
6.2.2. už kiekvieną kitą parą papildomai 14 Eur.
111. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS
7. Savivaldybės taryba turi teisę Vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti Vietinės
rinkliavos dydi arba nuo jo atleisti.
8. Vietinė rinkliava už leidimą organizuoti komercinius renginius, kuriuos organizuoja
savivaldybės staigos, visuomeninės organizacijos, neimama.

Iv. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
9. Vietinę rinkliavą renka Pakruojo rajono savivaldybės seniūnijų seniūnai.
10. Surinktas rinkliavos mokestis pervedamas i Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto
sąskaitąNr. LT 164010045600070054 (AB DNB bankas, banko kodas 40100).
1 1. Sumokėta Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui šiais atvejais:
1 1 .1. kai sumokėta daugiau negu buvo Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nustatyta;
1 1 .2. jei nebuvo išduotas leidimas renginiui, už kur sumokėta Vietinė rinkliava;
11.3. jeigu leidirnu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Asmenys, pažeidę šiuos Vietinės rinkliavos nuostatus ar su jais susijusius kitus teisės
aktus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja vietos mokesčių administratorius, Valstybės
kontrolė, Pakruojo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tamyba.
14. Nuostatus tvirtina, keičia ar pripažista netekusiais galios Pakruojo rajono savivaldybės
taryba.

