Projekto
lyginamasis variantas
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ
MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato šios rinkliavos dydžius (įskaitant ir vietinės rinkliavos
dydžio nustatymą, kai leidimas prekiauti ar teikti paslaugas išduodamas organizuojant viešąjį
konkursą), viešojo konkurso organizavimo tvarką, vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką, lengvatas ir
grąžinimo atvejus.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

2. Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) – tai Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos
sprendimu nustatyta privaloma įmoka rinkliavos mokėtojams, prekiaujantiems ar teikiantiems
paslaugas miesto teritorijos viešosiose vietose: aikštėse, skveruose, parkuose, ant pėsčiųjų takų,
paplūdimiuose, automobilių stovėjimo vietose, poilsio aikštelėse, paplūdimiuose, vandens
telkiniuose ir prie jų bei kitose žmonių susibūrimo vietose, kuriose teikiamos paslaugos, taip pat
vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų
automobilių ar priekabų, lauko kavinių (taip pat mugių ir masinių renginių metu). Vietinė rinkliava
įskaitoma į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetą (toliau – savivaldybės biudžetas) ir sumokama prieš
išduodant leidimą.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

3. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ar juridiniai asmenys (toliau – asmenys),
sumokantys už Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens išduotą leidimą
prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

4. Prekybos (paslaugų teikimo) viešosiose vietose tvarka reglamentuojama paskiru (-ais)
Savivaldybės tarybos sprendimu (-ais). Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose
(toliau – Leidimas) išduodamas ir panaikinamas vadovaujantis Leidimų prekiauti (teikti paslaugas)
viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašu, tvirtinamu Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
5. Leidimai, organizuojant viešąjį konkursą (toliau – Konkursas), išduodami tik naujose
kioskų, paviljonų, nestacionariųjų lauko kavinių, laisvalaikio pramogų ar kitų Konkurso objektų
(dalykų) vietose, numatytose tvarkomų miesto viešųjų erdvių projektų sprendiniuose arba schemose.
Konkurso objektų (dalykų) vietų sąrašas ir schemos tvirtinamos Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu.
Punkto pakeitimai:
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Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

6. Neteko galios nuo 2021-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374

61. Konkursus dėl Leidimo išdavimo atitinkamo Konkurso objekto vietoje organizuoja
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, veikianti pagal įsakymu
patvirtintą darbo reglamentą. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina Konkurso
nuostatus ir Konkurso laimėtoją. Konkurso nuostatuose turi būti:
61.1. Konkurso objektas, tikslas;
61.2. Konkurso vertinimo kriterijus, kuriuo laikomas didžiausias Konkurso dalyvio pasiūlytas
mokėti vietinės rinkliavos dydis;
61.3. Konkurso vykdymo tvarka;
61.4. Konkurso dalyvio paraiškos forma;
61.5. kiti Konkurso reikalavimai ir sąlygos.
Papildyta punktu:
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

7. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme ir kituose
teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
8. Neteko galios nuo 2019-07-15
Punkto naikinimas:
Nr. T-283, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11162
Papildyta punktu:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

II SKYRIUS
RINKLIAVOS DYDŽIAI
9. Nustatomi vietinės rinkliavos dydžiai už Leidimo išdavimą:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

9.1. Nuostatų 1 priedu – prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos
ir paslaugų teikimo (išskyrus masinių renginių teritorijų) vietose, kurių sąrašai ir schemos patvirtinti
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Kai Leidimas išduodamas organizuojant
Konkursą, vietinės rinkliavos dydžiu laikomas didžiausias Konkurso dalyvio pasiūlytas mokėti
vietinės rinkliavos dydis, kuris negali būti mažesnis nei Nuostatų 1 priedo 3.1, 3.2, 4.2 ir 5.4
papunkčiuose nurodytas dydis;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

9.2. Nuostatų 2 priedu – prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
vykstančių masinių renginių metu.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-283, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11162
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

91. Vietinės rinkliavos dydį Savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali kartą per metus
indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.
Papildyta punktu:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

III SKYRIUS
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LENGVATOS RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS
10. Rinkliavos mokėtojai, kuriems teikiamos rinkliavos lengvatos:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

10.1. nuo vietinės rinkliavos atleidžiami:
10.1.1. tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio
paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, ir visų kūrybinių sąjungų nariai,
prekiaujantys tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais viešosiose prekybos vietose, nustatytose ir
patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir
(ar) pažymėjimą);
10.1.2. asmenys, teikiantys dviračių, paspirtukų ir kitų nemotorinių transporto priemonių
nuomos per mobiliąsias valdymo (mainų / dalijimosi) sistemas paslaugas;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

10.1.3. asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir prekiaujantys savo
surinktomis gamtos gėrybėmis ir (arba) savo sklype užaugintomis daržovėmis, uogomis, vaisiais,
gėlėmis nuo stalų, kurių vietos įtrauktos į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
tvirtinamus sąrašus ir jų schemas;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

10.1.4. asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir prekiaujantys sendaikčiais,
rankdarbiais, dailiųjų amatų ir meno dirbiniais vieną kartą per savaitę viešosiose vietose, nustatytose
ir patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu;
10.1.5. per Šiaulių dienas, kitus masinius renginius ir tik renginio organizatoriaus nustatytose
vietose:
10.1.5.1. pensininkai ir asmenys, turintys negalią, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių
mieste, prekiaujantys tik savo rankdarbiais;
10.1.5.2. pelno nesiekiančios organizacijos, atstovaujančios asmenims, turintiems negalią,
dirbančios su socialinės rizikos žmonių grupėmis, prekiaujančios rankdarbiais;
10.1.5.3. asmenys, prekiaujantys arba teikiantys paslaugas kalėdiniu laikotarpiu, t. y. nuo
lapkričio 15 d. iki sausio 15 d. (lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374

10.11. vietinės rinkliavos 50 proc. lengvata taikoma deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių
mieste ir prekiaujantiems tik rankdarbiais, savais gaminiais ir (ar) kūriniais šiems fiziniams
asmenims, jei jie pateikia neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą (arba dokumento kopiją):
10.11.1. neįgaliems asmenims;
10.11.2. nepilnamečiams nuo 16 iki 18 metų amžiaus;
10.11.3. auginantiems ir (ar) globojantiems tris ir daugiau vaikų arba vieną neįgalų vaiką;
Papildyta papunkčiu:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

10.2. vietinės rinkliavos 75 proc. lengvata taikoma asmenims per masinius renginius tik
renginio organizatorių nustatytose vietose (pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą):
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
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10.2.1. tautinio paveldo produktų kūrėjams, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio
paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, visų kūrybinių sąjungų nariams,
prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais.
Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma
tik tuo atveju, jeigu renginio prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo
sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata
netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

10.2.2. studentams ir moksleiviams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais gaminiais ir
(ar) kūriniais.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374

11. Savivaldybės taryba atskiru sprendimu turi teisę savo biudžeto sąskaita paskiriems vietinės
rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jos atleisti.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-283, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11162
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

111. Tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio
paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, masiniuose renginiuose prekiausiantys
tik savais produktais ir gaminiais (išskyrus alkoholinius gėrimus), įgauna pirmumo teisę į prekybos
vietą.
Papildyta punktu:
Nr. T-283, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11162
Punkto pakeitimai:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374

IV SKYRIUS
RINKLIAVOS APSKAIČIAVIMAS IR RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA
12. Vietinė rinkliava apskaičiuojama taip:
12.1. kai Nuostatų 1 priede nurodyti ir vienos dienos, ir mėnesio dydžiai:
12.1.1. pagal vienos dienos rinkliavos dydį (taikomas, kai Leidimo prašoma paskiroms
kalendorinėms prekybos (paslaugų teikimo) dienoms ar trumpesniam nei 30 dienų prekybos
(paslaugų teikimo) laikotarpiui):
R  D1 x L, kur:
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
D1 – vienos dienos rinkliavos dydis (eurais);
L – laikotarpis (dienų skaičius), kuriuo pageidaujama vykdyti prekybą (teikti paslaugas);
12.1.2. pagal vieno mėnesio dydį:
R = D2 x L, kur:
R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
D2 – mėnesio rinkliavos dydis (eurais);
L – laikotarpis (mėnesių skaičius), kuriam išduodamas Leidimas;
12.2. pagal Nuostatų 1 priede nurodytą mėnesio rinkliavos dydį (taikoma tik Nuostatų 1 priedo
kiosko, paviljono, lauko kavinės ar nesudėtingo atrakciono atvejais (už 1 kv. m užimamo (užstatymo)
ploto):
R = (D3 : 30) x P x L, kur:
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R – apskaičiuota rinkliava (eurais);
D3 – mėnesio rinkliavos dydis (eurais);
30 – mėnesio dienų skaičius (prilyginamas 30 dienų);
P – kiosko, paviljono, lauko kavinės ar atrakciono užimamas plotas (kv. m);
L – laikotarpis (dienų skaičius), kuriam išduodamas Leidimas.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592
Punkto pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

13. Apskaičiuota rinkliava yra apvalinama ir mokama:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

13.1. eurais be centų, kai apskaičiuotas vietinės rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip
10 eurų;
13.2. eurais su centais vieno skaitmens po kablelio tikslumu, kai apskaičiuotas vietinės
rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų.
14. Vietinės rinkliavos įmoka sumokama iki paslaugos suteikimo (Leidimo išdavimo)
momento. Rinkliava mokama pervedant pinigus į Savivaldybės administracijos nurodytas sąskaitas
nurodant mokėjimo paskirtį „Už Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimą“.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

15. Neteko galios nuo 2021-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

16. Jeigu rinkliavos mokėtojas nesumoka vietinės rinkliavos iki 14 punkte nustatyto Leidimo
išdavimo momento, Savivaldybės administracija atsisako suteikti paslaugą. Delspinigiai už Leidimo
išdavimą nenustatomi.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

V SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMAS
17. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama, Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatyme nustatytais vietinės rinkliavos grąžinimo atvejais., jei:
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

17.1. sumokėta daugiau, negu nurodyta Nuostatuose;
17.2. nesuteikta paslauga (neišduotas Leidimas);
17.3. dėl priimtų įstatymų, kitų teisės aktų pasikeitimo (įskaitant veiklos teisės aktais
apribojimą ar uždraudimą) arba dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio rinkliavos mokėtojas
negali pasinaudoti išduoto Leidimo suteiktomis teisėmis;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374
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17.4. viešojoje vietoje, kurioje galioja Leidimas, įgyvendinami infrastruktūriniai projektai,
vykdomi remonto ar rekonstrukcijos darbai ir rinkliavos mokėtojas nebegali pasinaudoti išduoto
Leidimo suteiktomis teisėmis;
Papildyta papunkčiu:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374

17.5. priimamas paskiras Savivaldybės tarybos sprendimas atleisti nuo vietinės rinkliavos už
Leidimo išdavimą, o vietinė rinkliava jau sumokėta.
Papildyta papunkčiu:
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

18. Sumokėta vietinė Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama ne vėliau kaip per 30
kalendorinių dienų po rinkliavos mokėtojo Savivaldybės administracijai pateikto rašytinio
prašymo,rinkliavos mokėtojo Savivaldybės administracijai pateiktu rašytiniu prašymu, jame
nurodžius grąžinimo priežastį, gavimo dienos. Vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama gali būti
grąžinta, jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir praėjusius vienerius
kalendorinius metus. už tiek dienų, kiek rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto Leidimo
suteiktomis teisėmis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po rašytinio prašymo gavimo dienos,
Savivaldybės administracijai (struktūriniams padaliniams pagal priskirtas funkcijas) nustačius, kad
prašyme nurodyta vietinės rinkliavos grąžinimo priežastis atitinka vieną iš Nuostatų 17 punkte
išvardytų atvejų.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374

19. Panaikinus Leidimą už prekybos (paslaugų teikimo) Šiaulių miesto viešosiose vietose
tvarkos pažeidimus arba kontroliuojančių institucijų raštiškus pranešimus, sumokėta vietinė rinkliava
negrąžinama.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Nuostatai pildomi ir keičiami, stabdomas jų galiojimas Savivaldybės tarybos sprendimu.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

21. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

22. Už Nuostatų nesilaikymą atsakoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Punkto pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

23. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai, įgyvendinant Nuostatus, gali būti skundžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477
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24. Tai, kas nereglamentuota Nuostatuose, sprendžiama taip, kaip numatyta Lietuvos
Respublikos teisės aktuose ar Savivaldybės institucijų priimtuose sprendimuose.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477

________________________

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų
1 priedas
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ
DYDŽIŲ LENTELĖ
(Visose viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo (išskyrus masinių renginių teritorijų) vietose, kurių sąrašai ir schemos patvirtinti Savivaldybės
administracijos direktoriaus įsakymu)
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Leidimo išdavimas
Prekiauti nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių (prekybos plote iki 4 kv. m):
nuosavybės ar kita teise valdomuose žemės sklypuose užaugintais žemės ūkio maisto produktais, augalais, skirtais
sodinti, tautinio paveldo (sertifikuotais) maisto produktais ir kitais maisto produktais (daržovėmis, vaisiais,
uogomis); surinktomis gamtos gėrybėmis
kitais ne maisto produktais (prekėmis)
gėlėmis (įskaitant ir skirtas sodinti), puokštėmis, žvakėmis (vietose prie Šiaulių miesto civilinių kapinių)
eglutėmis ir jų šakomis (kalėdiniu laikotarpiu)
Prekiauti (teikti viešojo maitinimo paslaugas) iš prekybai pritaikyto automobilio ar priekabos,
specializuotos prekybos (paslaugų teikimo) priemonės (vežimėlio ar kt.) iki 12 kv. m užimamo ploto)
Prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljono (už 1 kv. m užimamo ploto):
kai prekiaujama maisto produktais, spauda, teikiamos elektroninių papildymų ir pan. paslaugos, viešojo
maitinimo paslaugos
kai prekiaujama ne maisto produktais (prekėmis), teikiamos kitos paslaugos
Teikti viešojo maitinimo paslaugas lauko kavinėse (už 1 kv. m užimamo ploto):
išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionariųjų viešojo maitinimo vietų
kitose miesto teritorijos vietose, kai Leidimas išduodamas organizuojant viešąjį konkursą
Teikti paslaugas:
nuomos (riedučių, pačiūžų, vaikiškų elektromobilių ir pan.) (už vietą)
pasivažinėjimo kinkomojo transporto ir kitomis mobiliosiomis (nemotorinėmis) priemonėmis (už vietą)
nesudėtingų atrakcionų (pripučiamųjų batutų, baseinų, karstyklių vaikams ir pan.), kai užimamas plotas iki 120 kv.
m (už 1 kv. m užimamo ploto)
laisvalaikio bei pramogų pramoginiais įrenginiais, kai Leidimas išduodamas organizuojant viešąjį konkursą ir
paslaugoms teikti reikalingas didesnis nei 120 kv. m teritorijos plotas (už paslaugų teikimo vietą)
kitas priede nenumatytas paslaugas (už vietą)

______________________
Priedo pakeitimai:
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

Vietinės rinkliavos dydis Eur
vienos dienos
mėnesio
3

70

10
5
15
6

200
100
120

-

5

-

3

-

2
2

3
10

70
200
1,7

2

200
50

2
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų
2 priedas
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE
PER MASINIUS RENGINIUS DYDŽIŲ LENTELĖ

Eil.
Nr.

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Vienos renginio dienos rinkliavos dydis (*nurodytas vienos renginio
dienos rinkliavos dydis, kai taikoma 75 proc. lengvata) Eur
per Šiaulių dienas
per visus kitus masinius renginius

Rinkliavos objektas

Teikti viešojo maitinimo paslaugas:
su prekyba alkoholiniais gėrimais:
kai užimamas plotas iki 20 kv. m
kai užimamas plotas iki 6 kv. m
be prekybos alkoholiniais gėrimais:
kai užimamas plotas iki 20 kv. m
kai užimamas plotas iki 6 kv. m
Prekiauti prekybos plote iki 6 kv. m:
maisto produktais
kitais ne maisto produktais ir gaminiais (prekėmis)
Teikti laisvalaikio pramogų paslaugas:
atrakcionų (už 1 kv. m užimamo ploto)
mobiliąsias paslaugas (už kiekvieną priemonę),
nenumatytas paslaugas (už kiekvieną vietą)

kitas

150
100

100
70

68 (17*)
48 (12*)

48 (12*)
28 (7*)

68 (17*)
40 (10*)

48 (12*)
20 (5*)

2
20

1
15

_____________________

4

Priedo pakeitimai:
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374
Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104

Pakeitimai:
1.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-396, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18256
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-454, 2018-12-20, paskelbta TAR 2018-12-27, i. k. 2018-21477
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
3.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-61, 2019-03-07, paskelbta TAR 2019-03-08, i. k. 2019-03845
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
4.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-283, 2019-07-04, paskelbta TAR 2019-07-05, i. k. 2019-11162
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
5.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-269, 2020-06-18, paskelbta TAR 2020-06-18, i. k. 2020-13374
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
6.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas

5

Nr. T-444, 2020-12-03, paskelbta TAR 2020-12-03, i. k. 2020-26104
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
7.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T-209, 2022-05-05, paskelbta TAR 2022-05-06, i. k. 2022-09592
Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose
išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

