PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono Savivaldybės
tarybos 2014 m. lapkričio 28 d.
sprendimu Nr. B-TS-1189

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS
SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinė rinkliava už komercinių renginių organizavimą Savivaldybei priklausančiose
viešojo naudojimo teritorijose yra Vilkaviškio rajono savivaldybės sprendimu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams,
organizuojantiems komercines laisvalaikio ir pramogų paslaugas,
2. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.
II. VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI
3. Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti masinius komercinius renginius
Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą:
3.1. Vilkaviškio miesto stadione - 600 Lt ( 173 Eur), J. Basanavičiaus aikštėje – 300 Lt (86
Eur) už 1 parą, už kiekvieną kitą parą po 100 Lt (28 Eur);
3.2. Kybartų mieste – 200 Lt (57 Eur) už 1 parą, už kiekvieną kitą parą po 100 Lt (28 Eur);
3.3. kitose Vilkaviškio miesto vietose, seniūnijose – 100 Lt (28 Eur) už 1 parą, už kiekvieną
kitą parą po 50 Lt (14 Eur);
3.4. diskotekas – mokestis, nustatytas 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose, sumažintas 50 proc.;
3.5. reklaminius renginius – 25 Lt (7 Eur) už 1 valandą.
4. Vietinės rinkliavos dydis Savivaldybės tarybos atskiru sprendimu gali būti indeksuojamas
kartą per metus taikant vartojimo kainų indeksą, jei jis didesnis negu 1,1.
III. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS
5. Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius Savivaldybei
priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą neimama iš
Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), savivaldybės įmonių,
akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių ( toliau – savivaldybės juridiniai asmenys).
IV. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
6. Vietinė rinkliava gali būti renkama tik nacionaline valiuta.
7. Surinkta vietinė rinkliava įskaičiuojama į rajono Savivaldybės biudžetą.

8. Vietinę rinkliavą renka seniūnijos. Leidimų formą tvirtina Savivaldybės administracijos
direktorius, leidimus rengia ir registruoja Savivaldybės administracijos Investicijų, strateginio
planavimo ir vietinio ūkio skyrius.
9. Sumokėta vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama jos mokėtojams šiais atvejais:
9.1. kai sumokėta daugiau negu Savivaldybės tarybos nustatytas rinkliavos dydis
9.2. jeigu leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.
10. Vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama mokėtojui, jei jis pateikia prašymą dėl jos
grąžinimo per vieną mėnesį nuo sumokėjimo.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
_______________________

