PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio d. sprendimu Nr. TSVIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS
KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE
VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kupiškio rajono
savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą
nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius
renginius Kupiškio savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo
teritorijose išdavimą (toliau – Vietinė rinkliava) dydžius, mokėjimo tvarką, lengvatas, gražinimo
tvarką, delspinigių dydį, jų apskaičiavimo, mokėjimo tvarką ir atleidimo nuo delspinigių atvejus,
rinkimo kontrolę.
2. Vietinės rinkliava yra privaloma Kupiškio rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) tarybos nustatyta įmoka, kurią sumoka fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus Lietuvos
banką, (toliau – fiziniai ir juridiniai asmenys) norintys gauti leidimą organizuoti komercinius
renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.
3. Renginių organizavimo Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose
viešojo naudojimo teritorijose tvarką reglamentuoja Renginių organizavimo Kupiškio rajono
savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2018 m. vasario
21 d. sprendimu Nr. TS-29 „Dėl Renginių organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose
vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Pagrindinės Nuostatuose vartojamos sąvokos:
4.1. Komercinis renginys – tai renginys, kurio metu įėjimas į renginį yra mokamas
arba renginiu siekiama finansinės naudos, t. y. renginys organizatoriams duoda pajamų (rengiamos
reklamos, loterijos, prekių ar paslaugų pardavimas renginio metu ir pan.).
4.2. Viešojo naudojimo teritorija – Savivaldybės teritorijoje esanti valstybei ar
Savivaldybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (gatvės, aikštės,
aikštelės, pėsčiųjų takai, skverai, parkai, miškai, paplūdimiai bei jų prieigos, poilsio aikštelės,
vandens telkiniai ir prieigos prie jų bei kitos žmonių susibūrimo vietos, išskyrus išnuomotą ar
perduotą naudotis teritoriją), kurioje organizuojami renginiai.
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5. Vietinės rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, organizuojantys
komercinius renginius šiose Savivaldybės vietose:
5.1. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje Kupiškio mieste;
5.2. rekreacinėje teritorijoje Marių g. 9, Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje;
5.3. Kupiškio (Lėvens) tvenkinio saloje Uošvės Liežuvyje Aukštupėnų kaime,
Kupiškio seniūnijoje;
5.4. prie Indubo (Pyragių) ežero;
5.5. prie Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnio su gyvenviete (Kupiškio piliakalnio);
5.6. teritorijoje Muziejaus g. 9, Uoginių kaime, Kupiškio seniūnijoje;
5.7. Kupiškio (Lėvens) tvenkinio Bagdonių saloje Bagdonių kaime, Kupiškio
seniūnijoje;
5.8. mokyklų ir miesto stadionai;
5.9. gatvių atkarpos;
5.10. rajono miestų, seniūnijų ir gyvenviečių aikštės, skverai ir kitos viešosios vietos.
6. Vietinės rinkliavos dydį nustato Savivaldybės taryba. Šį dydį Savivaldybės taryba
atskiru sprendimu gali kartą per metus indeksuoti, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu
jis didesnis negu 1,1.
II SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI
7. Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimą organizuoti komercinius renginius:
7.1. vienai dienai – 290 Eur, išskyrus Kupiškio tvenkinio saloje Uošvės Liežuvyje
Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje – 800 Eur;
7.2. už kiekvieną kitą dieną – po 58 Eur, išskyrus Kupiškio tvenkinio saloje Uošvės
Liežuvyje Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje – po 200 Eur.

III SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

8. Vietinė rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą organizuoti komercinius
renginius Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.
9. Vietinė rinkliava sumokama pavedimu į Savivaldybės administracijos atsiskaitomąją
sąskaitą Nr. LT 534010043400054874, esančią Luminor Bank AS, nurodant mokėjimo paskirtį
„Dėl vietinės rinkliavos už komercinių renginių organizavimą Savivaldybės teritorijoje“, įmokos
kodas -5713.
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10. Visos Vietinės rinkliavos pajamos įskaitomos į Savivaldybės biudžetą.

IV SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS LENGVATOS
11. Vietinė rinkliava už leidimo organizuoti komercinius renginius išdavimą mažinama
50 procentų, kai komercinio renginio organizatorius yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga ar viešoji
įstaiga, kurios steigėja (savininkė) yra Savivaldybė.
12.

Vietinės

rinkliavos

lengvatos

fiziniams

ir

kitiems

juridiniams

asmenims,

organizuojantiems komercinius renginius Savivaldybės teritorijoje, gali būti suteikiamos atskiru
Savivaldybės tarybos sprendimu.

V SKYRIUS
VIETINĖS RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA
13. Sumokėta Vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų
įstatymo 132 straipsnyje nustatytais atvejais.
14. Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis pateikia prašymą Savivaldybės
administracijos direktoriui per vieną mėnesį nuo jos sumokėjimo dienos. Prie prašymo turi būti
pridėti dokumentai, pagrindžiantys Vietinės rinkliavos grąžinimo priežastis.
15. Savivaldybės administracijos direktorius, išnagrinėjęs prašymą, priima sprendimą dėl
Vietinės rinkliavos grąžinimo (negrąžinimo).

VI SKYRIUS
DELSPINIGIŲ DYDIS, JŲ APSKAIČIAVIMO, MOKĖJIMO TVARKA IR ATLEIDIMO
NUO DELSPINIGIŲ ATVEJAI
16. Jeigu asmuo nesumoka Vietinės rinkliavos iki šių Nuostatų 8 punkte nurodyto leidimo
išdavimo momento, Savivaldybės administracija atsisako suteikti paslaugą, todėl delspinigiai
nenustatomi.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
18. Asmenys, pažeidę Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą, su juo susijusius teisės aktus
ir šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
19. Nuostatai pildomi, keičiami, naikinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

____________________

