
                                                                                                                                                                                                   

                                                                                     PATVIRTINTA 

                                           Vilkaviškio rajono savivaldybės 

                       tarybos 2014 m. lapkričio 28 d. 

                       sprendimu Nr. B-TS-1189 

                                                                                                              

RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ANT SAVIVALDYBEI  

NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AR VALDYTOJO TEISE VALDOMŲ 

OBJEKTŲ NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

              1. Vietinė rinkliava už išorinės reklamos įrengimą ant Savivaldybei priklausančių ar 

valdytojo teise valdomų objektų ir  viešojo naudojimo teritorijose yra Vilkaviškio rajono 

savivaldybės sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymu, nustatyta 

privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, įrengiantiems išorinę reklamą. 

              2. Rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.  

 

II. VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI 

 

  3. Vietinė  rinkliava  už  išorinės reklamos leidimo išdavimą ant Savivaldybei 

priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų ir viešojo naudojimo teritorijose:  

              3.1. prie pagrindinių įvažiavimų į miestą ir pagrindinėse gatvėse  vieno kvadratinio metro 

reklamos kaina už parą – 1,0 Lt (0,28 Eur); 

   3.2. kitoje miesto teritorijoje vieno kvadratinio metro reklamos kaina už parą – 0,5 Lt (0,14 

Eur);  

   3.3. kitose teritorijose vieno kvadratinio metro reklamos kaina už parą – 0,3 Lt (0,08 Eur).     

   4. Už išorinės reklamos, kurios dydis yra mažesnis kaip vienas kvadratinis metras, 

įrengimą mokama vieno kvadratinio metro reklamos kaina už parą.          

   5. 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 

 

             6. Vietinė rinkliava už išorinės reklamos įrengimo vietą ant Savivaldybei priklausančių ar 

valdytojo teise valdomų objektų ir viešojo naudojimo teritorijose neimama iš Savivaldybės   įstaigų.           

              

IV. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA 

 

              

             7. Išorinės reklamos leidimus rengia Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio 

skyriaus specialistai. Leidimų formą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. 

             8. Surinkta vietinė rinkliava įskaičiuojama į Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetą.  

             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.                                           

                                                 __________________________                                                        


