PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
6-OJO ŠAUKIMO 27-ASIS POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE
2008 m. gruodžio 30 d. Nr. T2-327
Palanga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos
rinkliavų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 52-1484; 2005, Nr. 149-5416) 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
12, 13 straipsniais, Palangos miesto savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-61
,,Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose
vietose“ 1 punktu nustatytose viešosiose vietose ir patvirtintose jų išdėstymo schemose:
1.1. pakeisti:
1.1.1. 3 schemos Jūratės g. viešųjų vietų Nr. 42-44, 46, 47, 50-56, 58-61, 63 išdėstymo
schemą (pridedama);
1.1.2. 4 schemos Meilės al. viešųjų vietų Nr. 18-23, 26 išdėstymo schemą (pridedama);
1.2. pripažinti netekusia galios 23 schemos Kopų g. viešųjų vietų Nr. 17, 18 išdėstymo
schemą.
2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos
miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus (pridedama).
3. Patvirtinti Vietinės rinkliavos dydžio, kuris nustatomas konkurso būdu, už leidimo
prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose
išdavimą nuostatus (pridedama).
4. Asmenims, laimėjusiems konkursus 3 metams prekiauti ar teikti paslaugas
viešosiose vietose, kuriose nustatyto rinkliavos dydžio galiojimo terminas baigiasi 2010 m. gegužės
31 d., šis sprendimas įsigalioja pasibaigus nustatyto rinkliavos dydžio galiojimo terminui.
5. Asmenims, laimėjusiems konkursus 2008 metais prekiauti ar teikti paslaugas
viešosiose vietose, kuriose nustatyto rinkliavos dydžio galiojimo terminas baigiasi 2010 m. gegužės
31 d., galioja Palangos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T2-264
,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės
tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą dydžių“, o šis sprendimas įsigalioja pasibaigus
nustatyto rinkliavos dydžio galiojimo terminui.
6. Pripažinti netekusiais galios Palangos miesto savivaldybės tarybos:
6.1. 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T2-61 ,,Dėl prekybos ar paslaugų teikimo
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose“ 2, 3 ir 4 punktus;
6.2. 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T2-142 ,,Dėl Tarybos 2008 m. kovo 27 d.
sprendimo Nr. T2-61 papildymo“ 2 punktą;
6.3. 2008 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. T2-152 ,,Dėl Tarybos 2008 m. kovo 27 d.
sprendimo Nr. T2-61 pakeitimo“.
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PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-327
2 punktu
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS
PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE
VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai (toliau – Rinkliavos
nuostatai) nustato vietinę rinkliavą už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą, jos mokėtojus, dydžius, mokėjimo ir
grąžinimo tvarką, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.
2. Šiuose Rinkliavos nuostatuose vartojamos sąvokos:
Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės
tarybos (toliau – Taryba) nustatytose viešosiose vietose išdavimą (toliau – Rinkliava) – Tarybos
sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Palangos miesto savivaldybės teritorijoje.
Rinkliavos mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmenys).
Rinkliavos objektas – leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimas.
Leidimas – Tarybos sprendimu nustatyta tvarka išduotas dokumentas, suteikiantis teisę
pardavėjams prekiauti ar paslaugų teikėjams teikti paslaugas Tarybos nustatytose viešosiose
vietose.
Prekyba – ūkinė–komercinė veikla, susijusi su prekių gamyba, pirkimu ir pardavimu,
paslaugos teikimu ir vartojimu viešosiose vietose.
Išvežiojamoji ir išnešiojamoji prekyba – mažmeninė prekyba, kai prekės gyventojams
išvežiojamos autotransporto priemonėmis (autopriekabomis, autoparduotuvėmis, dviračiais,
vežimėliais) arba išnešiojamos krepšiuose, krepšiuose-šaldikliuose.
Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis asmuo siekia gauti pajamų
ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta
tvarka užsiregistravęs Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
Viešąja vieta, kurioje vykdoma prekyba, teikiamos paslaugos, laikytina savivaldybės
teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise
valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos,
taip pat vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai
pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių (toliau – nustatyta viešoji vieta).
Nesudėtingas laikinas statinys – nesudėtingas statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti
ribotą terminą, bet ne ilgiau kaip 3 metus, aprašytas Statybos techniniame reglamente STR
1.01.07:2002 (kioskas, palapinė ir kt.). Nesudėtingas laikinas statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo
turto registre neregistruojami (Žin., 2002, Nr. 43-1639).
Kioskas – smulkios prekybos reikmėms skirtas nedidelis lengvų konstrukcijų pastatas,
kurio užimamas žemės plotas yra ne didesnis kaip 15 kv. m ir kurio dalis sienų (jų viršutinės dalys)
įstiklintos ir prekyba vyksta per priekinėje sienoje esančią vitrinos angą.
Laikini prekybos įrenginiai – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta įranga, skirta
prekybai (vežimėliai, prekystaliai, stendai ir kt.).
Laikini įrenginiai paslaugai teikti – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti
tam tikru nustatytu maršrutu įranga ar priemonė, skirta paslaugai teikti (karietos, bevariklės
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transporto priemonės, pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, velomobiliai,
kartai, bagiai, mobilieji batutai, pripučiami batutai, vandens dviračiai, valtys ir kt.).
VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
DP – detalusis planas.
II. RINKLIAVOS DYDŽIAI
3. Rinkliavos dydžiai (litais be centų) už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos
nustatytose viešosiose vietose išdavimą nustatomi konkurso ir ne konkurso būdu metams arba
atskirais numatytais atvejais renginio (šventės, mugės, prie kapinių) trukmei.
4. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą dydžiai nurodyti ir viešosios vietos
aprašytos šių Rinkliavos nuostatų priede.
5. Konkurso būdu išaiškinti Rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvirtinami artimiausiame Tarybos posėdyje po
įvykusių konkursų.
6. Taryba, taikydama metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1,
atskiru sprendimu gali indeksuoti Rinkliavos dydį kartą per metus.
III. RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA
7. Rinkliava sumokama litais pagal mokėjimo dieną galiojančius dydžius, grynais
pinigais arba mokamuoju pavedimu banko įstaigoje į Palangos miesto savivaldybės biudžetą (toliau
– Savivaldybės biudžetas). Rinkliavos sumokėjimą patvirtina asmenų pateikti mokamieji pavedimai
arba kvitai su banko žymomis.
8. Rinkliava grąžinama šiais atvejais:
8.1. kai už leidimo išdavimą sumokėta didesnė negu Tarybos nustatyta rinkliava
(grąžinamas tik skirtumas);
8.2. kai konkurse dalyvavęs asmuo konkurso nelaimi;
8.3. kai asmuo dėl objektyvių priežasčių (ligos, traumos ir kt. svarbių atvejų)
nedalyvauja konkurse ir pateikia nedalyvavimo priežastį patvirtinančius dokumentus;
8.4. kai dėl priimtų įstatymų ar kitų teisės aktų pasikeitimo rinkliavos mokėtojas
nebegali pasinaudoti išduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteiktomis teisėmis. Grąžinamos
Rinkliavos suma skaičiuojama už laikotarpį, per kurį leidimo turėtojas negalėjo prekiauti ar teikti
paslaugų.
9. Asmuo, norintis susigrąžinti Rinkliavą 8 punkte numatytais atvejais, Palangos
miesto savivaldybės administracijai pateikia prašymą dėl Rinkliavos grąžinimo ir pažymos
išdavimo.
10. Rinkliavą grąžina Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos
skyrius pateikus Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašytą pažymą apie
grąžinamos Rinkliavos dydį ir mokamojo pavedimo arba kvito originalą.
IV. RINKLIAVOS LENGVATOS
11. Rinkliavų lengvatos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimą nesuteikiamos.
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V. RINKLIAVOS RINKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
12. Rinkliavos surinkimą kontroliuoja vietos mokesčių administratorius, Valstybės
kontrolė ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
13. Asmenys, pažeidę šiuos Rinkliavų nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.
_________________________

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose
vietose išdavimą nuostatų
priedas
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ DYDŽIAI IR VIEŠŲJŲ VIETŲ APRAŠYMAS
Eil.
Nr.

Viešosios
vietos
numeris
pagal
schemą

1

2

1.

1

2.

2

3.

5

4.

6

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

Prekių asortimentas arba paslaugos
rūšis

Prekybos ar
paslaugos teikimo
objektas

3
4
1. Jūratės ir Kastyčio skvere:
ledai
laikinas prekybos
įrenginys
ledai
laikinas prekybos
įrenginys
ledai
laikinas prekybos
įrenginys
ledai
laikinas prekybos
įrenginys
2. J. Basanavičiaus gatvėje:
ledai
laikinas prekybos
įrenginys
spaudos leidiniai,
kioskas
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
mažasis golfas
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
pagal VMVT sude- nesudėtingas
rintą asortimentą
laikinas statinys

Rinkliavos dydis metams (nuo birželio 1 d.
iki gegužės 31 d.) už
leidimo išdavimą, Lt
ne
konkurso
konkurso
dalyvio
tvarka
mokestis

5

Konkurso būdu
išaiškintas rinkliavos dydis metams (nuo birželio
1 d. iki gegužės
31 d.), Lt

6

7

Rinkliavos dydžio, nustatyto
konkurso ir ne
konkurso būdu,
galiojimo terminas
8
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

Pastabos

9

-

7000

23456

konkursas 3 metams

-

7000

25505

-

9000

27980

-

9000

22100

-

5000

konkursas 1 metams

-

5000

konkursas 1 metams

-

6000

konkursas 1 metams

-

5000

konkursas 1 metams

konkursas 3 metams
konkursas 3 metams
konkursas 3 metams

2
5.

5

ledai

6.

6

ledai

7.

18

8.

26–31

spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
suvenyrai iš
gintaro, odos

9.

1.

neribotas
piešimas
vietų
skaičius
neribotas
fotografavimas
vietų
skaičius
3. Jūratės gatvėje:
1
ne maisto prekės

2.

3

3.

4

4.

5

5.

6

6.

9

7.

10

10.

pagal VMVT
suderintą
asortimentą
pagal VMVT
suderintą
asortimentą
pagal VMVT
suderintą
asortimentą
pagal VMVT
suderintą
asortimentą
pagal VMVT
suderintą
asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

5000

konkursas 1 metams

-

5000

konkursas 1 metams

-

5000

konkursas 1 metams

laikini prekybos
įrenginiai

3000

-

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

500

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka Palangos
gintaro meistrų gildijos nariams 2
metams
ne konkurso tvarka

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

300

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys

-

1200

konkursas 1 metams

-

1800

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys

-

1800

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys

-

1800

konkursas 1metams

laikinas prekybos
įrenginys

-

1800

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys

-

1200

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys

-

1200

konkursas 1 metams

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31
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8.

11

9.

12

10.

14

11.

17

pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
ne maisto prekės

12.

19

dviračių nuoma

13.

22

ne maisto prekės

14.

23

15.

24

16.

25

pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
(išskyrus
licencijuojamą
veiklą)
ledai

17.

32

ne maisto prekės

18.

35

ne maisto prekės

19.

36

pagal VMVT suderintą asortimentą
(išskyrus
licencijuojamą
veiklą)

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

1200

konkursas 1 metams

-

1200

konkursas 1 metams

-

1200

konkursas 1 metams

-

1200

konkursas 1 metams

-

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
nesudėtingas
laikinas statinys

-

2000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
1200

-

1200

konkursas 1 metams

-

2000

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
nesudėtingas
laikinas statinys

-

1200

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

-

1200

konkursas 1 metams

-

1200

konkursas 1 metams

-

2000

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą

konkursas 1 metams

4
20.

39

kioskas

-

1500

42

spaudos leidiniai,
pagal VMVT
suderintą
asortimentą
(išskyrus
licencijuojamą
veiklą), įmokų
priėmimas
dviračių nuoma

21.

konkursas 1 metams

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

7610 (už 9 kv. m
(1,5 x 6) užimamą plotą)

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

22.

43

dviračių nuoma

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

7610 (už 9 kv. m
(1,5 x 6) užimamą plotą)

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

23.

44

dviračių nuoma

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

4602 (už 9 kv. m
(1,5 x 6) užimamą plotą)

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

24.

46

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

25.

47

elektromobilių
nuoma (ne daugiau
5 vnt.)
velomobilių nuoma
(ne daugiau 5 vnt.)

4000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
4000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
4000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
6000

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

7610 (už 9 kv. m
(1,5 x 6) užimamą plotą)

26.

50

ne maisto prekės

-

27.

51

elektromobilių
nuoma (ne daugiau
5 vnt.)

laikinas prekybos
įrenginys
laikini įrenginiai
paslaugai teikti

3000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
1200

-

6000

9103

konkursas 1 metams
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

konkursas 1 metams
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams
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28.

52

velomobilių nuoma
(ne daugiau 5 vnt.)

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

29.

53

dviračių nuoma

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

30.

54

akiniai nuo saulės

-

31.

55

ledai

-

1200

konkursas 1 metams

32.

56

akiniai nuo saulės

-

1500

konkursas 1 metams

33.

58

ne maisto prekės

-

1500

konkursas 1 metams

34.

59

ne maisto prekės

-

1500

konkursas 1 metams

35.

60

ne maisto prekės

-

1500

36.

61

ne maisto prekės

-

1500

konkursas 1 metams

37.

63

banko paslaugos

-

3300

konkursas 1 metams

38.

neribotas
piešimas
vietų
skaičius
neribotas
svėrimas, fotogravietų
favimas
skaičius
neribotas
ne maisto prekės,
vietų
pagal VMVT sudeskaičius
rintą asortimentą
4. Meilės alėjoje:

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
nesudėtingas
laikinas statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

3000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
4000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
1500

300

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

200

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

laikinas prekybos
įrenginys

50

-

-

miesto švenčių,
renginių, mugių
trukmei

ne konkurso tvarka

39.
40.

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams, pateikus
neįgaliųjų asmenų integravimo į
visuomenę projektą

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams, pateikus
neįgaliųjų asmenų integravimo į
visuomenę projektą
konkursas 1 metams

1600

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

6
1.

1

pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
nesudėtingas
laikinas statinys

-

1200

2.

2

3.

3

4.

6

5.

3333

-

1200

konkursas 1 metams

-

1200

konkursas 1 metams

-

3000

13

ne maisto prekės

-

1000

6.

18

ne maisto prekės

-

1200

7.

19

pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

-

3500

8.

20

kioskas

-

1500

9.

21

1000

konkursas1 metams

22

-

1000

konkursas 1 metams

11.

23

-

800

konkursas 1 metams

12.

26

-

1200

konkursas 1 metams

13.

neribotas
vietų
skaičius

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

10.

spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
piešimas

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

200

-

1560

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

1 metams

konkursas 3 metams

konkursas 3 metams

ne konkurso tvarka

7
14.
15.

neribotas
vietų
skaičius
27

svėrimas,
fotografavimas

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

150

-

magijos teatras

nesudėtingas
laikinas statinys

-

5000

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikini prekybos
įrenginiai

-

1000

konkursas 1metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1500

konkursas 1 metams

-

1500

konkursas 1 metams

-

1500

konkursas 1 metams

-

1500

-

1000

1000

-

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

1000

ne konkurso tvarka Lietuvos
tautodailininkų sąjungos
Žemaitijos skyriaus nariams 2
metams
konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1500

konkursas 1 metams

5. Vytauto gatvėje:
ledai

1.

1

2.

2

ledai

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
dviračių nuoma

8.

74–76

tautodailės
dirbiniai

9.

83

suvenyrai

10.

9

ne maisto prekės

11.

10

12.

11

13.

12

pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas

-

2814

1 metams

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

ne konkurso tvarka

konkursas 3 metams
konkursas 1 metams

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31

8
14.

15-27

paveikslai

-

1000

suvenyrai iš
gintaro, odos

laikini prekybos
įrenginiai
laikini prekybos
įrenginiai

15.

32–45

16.

konkursas 1 metams

3000

-

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31

46–51

tautodailės
dirbiniai

laikini prekybos
įrenginiai

3000

-

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31

17.

53–55

-

-

56

laikini prekybos
įrenginiai
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

1500

18.

suvenyrai, akiniai
nuo saulės
svėrimas

-

1000

1000

19.

86

laikinas prekybos
įrenginys

1000

-

20.

57

suvenyrai,
tautodailės
dirbiniai
pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys

1000

-

21.

58

ledai

-

3000

konkursas 1 metams

22.

59

-

3500

konkursas 1 metams

23.

61

-

-

63

laikinas prekybos
įrenginys
nesudėtingas
laikinas statinys

1000

24.

spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
pagal VMVT suderintą asortimentą
viešasis maitinimas

laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

2500

-

-

25.

66

dviračių nuoma

-

800

konkursas 1 metams

26.

67

spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
kioskas

-

1500

konkursas 1 metams

-

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

ne konkurso tvarka Palangos
gintaro meistrų gildijos nariams 2
metams
ne konkurso tvarka Lietuvos
tautodailininkų sąjungos
Žemaitijos skyriaus nariams 2
metams
ne konkurso tvarka 2 metams
konkursas 3 metams

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31

ne konkurso tvarka 2 metams

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31

ne konkurso tvarka 2 metams

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31

ne konkurso tvarka 2 metams
ne konkurso tvarka 2 metams

9
27.

68

28.

89

29.

neribotas
vietų
skaičius

30.

neribotas
vietų
skaičius
neribotas
vietų
skaičius

31.

32.

87

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys
laikini įrenginiai
maitinimo
paslaugai teikti

-

1000

1500

-

suvenyrai,
tautodailės
dirbiniai,
kulinarinio paveldo
produktai,
tradicinių amatų
demonstravimas
religinė atributika

laikinas prekybos
įrenginys

100

laikinas prekybos
įrenginys

gėlės, žvakės

suvenyrai,
tautodailės
dirbiniai
6. Kastyčio gatvėje:
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą

konkursas 1 metams
-

nuo 2008-06-01
iki 2010-05-31

ne konkurso tvarka 2 metams

-

miesto švenčių,
renginių, mugių
trukmei

ne konkurso tvarka, ruože nuo
Kretingos g. iki kino teatro
,,Naglis“

50

-

per šv. Roko ir
Žolinės atlaidus

ne konkurso tvarka, prie bažnyčios

laikinas prekybos
įrenginys

50

-

nuo spalio 20 d.
iki lapkričio 2 d.,
10 dienų imtinai
prieš Motinos
dieną, 10 dienų
imtinai prieš
Tėvo dieną

ne konkurso tvarka, prie kapinių

laikinas prekybos
įrenginys

-

1000

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys

-

600

konkursas 1 metams

-

600

Konkursas1 metams

-

600

konkursas 1 metams

-

600

konkursas 1 metams

10
5.

5

6.

8

7.

9

8.

10

9.

6.

neribotas
vietų
skaičius
7. Žvejų gatvėje:
6
pagal VMVT suderintą asortimentą
7
pagal VMVT suderintą asortimentą
8
pagal VMVT suderintą asortimentą
9
pagal VMVT suderintą asortimentą
10
pagal VMVT suderintą asortimentą
11
ne maisto prekės

7.

15

ne maisto prekės

8.

16

ne maisto prekės

9.

17

dviračių nuoma

1.
2.
3.
4.
5.

pagal VMVT suderintą asortimentą
ne maisto prekės

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
ne maisto prekės
laikinas prekybos
įrenginys
ne maisto prekės
laikinas prekybos
įrenginys
svėrimas, piešimas, laikinas įrenginys
fotografavimas
paslaugai teikti

-

600

konkursas 1 metams

-

600

konkursas 1 metams

-

600

konkursas 1 metams

-

600

konkursas 1 metams

200

-

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

600

-

600

-

1000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)

-

750

1 metams

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

ne konkurso tvarka

konkursas 3 metams
konkursas 1 metams

4102 (už 9 kv. m
(1,5 x 6) užimamą plotą)

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

11
10.

18

velomobilių nuoma
(ne daugiau 5 vnt.)

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

11.

19

ne maisto prekės

-

12.

20

ne maisto prekės

-

600

konkursas 1 metams

13.

21

ledai

-

800

konkursas 1 metams

14.

22

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

1000 (už
9 kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)
600

-

1000

konkursas 1 metams

15.

spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
svėrimas, piešimas, laikinas įrenginys
fotografavimas
paslaugai teikti

neribotas
vietų
skaičius
8. Naglio alėjoje prie moterų paplūdimio:
2
pagal VMVT sude- laikinas prekybos
rintą asortimentą
įrenginys
3
pagal VMVT sude- laikinas prekybos
rintą asortimentą
įrenginys
4
ne maisto prekės
laikinas prekybos
įrenginys
9. Kontininkų gatvėje:
9
pagal VMVT sude- nesudėtingas
rintą asortimentą
laikinas statinys

200

-

-

500

konkursas 1 metams

-

500

konkursas 1 metams

-

500

konkursas 1 metams

-

1500

10

-

1500

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą

1.
2.
3.
1.

2.

pagal VMVT suderintą asortimentą

nesudėtingas
laikinas statinys

10. Senojo Turgaus gatvėje:

4022 (už 9 kv. m
(1,5 x 6) užimamą plotą)

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

konkursas 1 metams

-

1 metams

ne konkurso tvarka

12
1.

6

1.

2

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4, 5

elektromobilių
nuoma (ne daugiau
5 vnt.)
11. Ganyklų gatvėje:
spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą
(išskyrus
licencijuojamą
veiklą), įmokų
priėmimas
12. Medvalakio gatvėje:
spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą
(išskyrus
licencijuojamą
veiklą), įmokų
priėmimas
avalynės taisymas

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
įrenginys

-

2000

4509

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

kioskas

-

1000

konkursas 1 metams

kioskas

-

1000

konkursas 1 metams

kioskas

-

1000

gėlės, pagal
VMVT suderintą
asortimentą,
(išskyrus
licencijuojamą
veiklą)
pagal VMVT
suderintą
asortimentą,
(išskyrus
licencijuojamą
veiklą)
13. Kęstučio gatvėje:

kioskas

-

3000

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą

kioskas

-

3000

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą

13
1.

1

1.

3

2.

4

1.

2

1.

1

2.

2

3.

3

1.

1

1.

5

2.

6

pagal VMVT suderintą asortimentą
14. Užkanavės gatvėje:
pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys

-

600

konkursas 1 metams

kioskas

-

1500

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

pagal VMVT sude- laikinas prekybos
rintą asortimentą
įrenginys
15. Nuo Vanagupės g. (šaligatviu) iki paplūdimio:
pagal VMVT sude- laikinas prekybos
rintą asortimentą
įrenginys
16. Nuo Vytauto g. 176 (šaligatviu) iki paplūdimio:
pagal VMVT sude- nesudėtingas
rintą asortimentą
laikinas statinys

ne maisto prekės

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys

-

500
200

201

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

600

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

400

pagal VMVT sude400
rintą asortimentą
17. Plytų gatvėje:
spaudos leidiniai,
kioskas
1500
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
18. S. Dariaus ir S. Girėno g. nuo paplūdimio iki Birutės alėjos:
ne maisto prekės
laikinas prekybos
1200
įrenginys
ne maisto prekės
laikinas prekybos
1200
įrenginys

konkursas 1 metams

konkursas 1 metams
konkursas 1 metams

1201
1251

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams
konkursas 3 metams

14
3.

7

dviračių nuoma

-

2000 (už
9 kv. m
(1,5x6)
užimamą
plotą)

-

1000

konkursas 1 metams

-

1000

nesudėtingas
laikinas statinys

-

1000

laikinas prekybos
įrenginys

-

500

konkursas 1 metams, su miško
aikštelės priežiūros rekreacine
programa, kioskas derinamas
pagal Savivaldybės
administracijos architektūros ir
urbanistikos skyriaus specialistų
suderintą projektą
konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

kioskas

-

1000

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą

-

3000

konkursas 1 metams

-

12000

pagal DP 10.1.L, konkursas 1
metams

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

19. S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje:
spaudos leidiniai,
kioskas
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
20. Klaipėdos plente:
pagal VMVT sude- kioskas
rintą asortimentą

1.

1

1.

1

2.

2

pagal VMVT suderintą asortimentą

3.

3

1.

1

pagal VMVT suderintą asortimentą
21. Taikos gatvėje:
pagal VMVT suderintą asortimentą

1.

4

2.

7

4202 (už 9 kv. m
(1,5x6) užimamą
plotą)

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

22. Palangos paplūdimyje:

vandens atrakcionai
pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas
laikinas statinys

15
3.

9

mobilusis batutas

4.

11

pagal VMVT suderintą asortimentą

5.

12

6.

14

7.

60

8.

16

paplūdimio reikmenų nuoma
aktyvaus poilsio
organizavimas su
maitinimo tašku
(pagal VMVT
suderintą
asortimentą)
aktyvaus poilsio
organizavimas su
maitinimo tašku
(pagal VMVT
suderintą
asortimentą)
mobilusis batutas

9.

17

10.

19

11.

20

12.

21

13.

22

paplūdimio reikmenų nuoma
vandens dviračių,
valčių nuoma
paplūdimio reikmenų nuoma
pagal VMVT suderintą asortimentą
mobilusis batutas

14.

24

mobilusis batutas

15.

26

vandens dviračių,
valčių nuoma

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas
laikinas statinys

-

500

-

12000

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti ir
nesudėtingas
laikinas statinys

-

700

-

laikinas įrenginys
paslaugai teikti ir
nesudėtingas
laikinas statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas
laikinas statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

konkursas 1 metams
-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

pagal DP 16.1.L, konkursas 3
metams, pateikus neįgaliųjų
asmenų integravimo į visuomenę
projektą
konkursas 1 metams

16000

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

pagal DP 16.2.L, konkursas 3
metams, pateikus aktyvaus poilsio,
sporto organizavimo projektą

-

5000

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

pagal DP 36.1.L, konkursas 3
metams, pateikus aktyvaus poilsio,
sporto organizavimo projektą

-

800

konkursas 1 metams

-

700

konkursas 1 metams

-

3000

-

700

-

8000

-

1000

pagal DP 20.2.L, konkursas 3
metams
konkursas 1 metams

-

800

konkursas 1 metams

-

3000

7578

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams
konkursas 1 metams

52111

3483

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

16
16.

27

17.

31

18.

32

19.

33

20.

34

21.

35

22.

37

23.

40

24.

47

25.

51

26.

52

27.

56

28.

57

29.

neribotas
vietų
skaičius
neribotas
vietų
skaičius

30.

paplūdimio atrakcionų organizavimas
paplūdimio reikmenų nuoma
pripučiamas
batutas

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

pagal VMVT suderintą asortimentą
pripučiamas batutas
vandens atrakcionai
pirtis

nesudėtingas
laikinas statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas
laikinas statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas
laikinas statinys
nesudėtingas
laikinas statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas
laikinas statinys
nesudėtingas
laikinas statinys

piešimas
svėrimas, fotografavimas

paplūdimio reikmenų nuoma
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
vandens atrakcionai
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą

300 (už
kiekvieną
vnt.)
400

600 (už du vnt.)

800 (už vieną
vnt.)

-

800 (už
kiekvieną
vnt.)
8000

-

800

pagal DP 36.2.L, konkursas 1
metams
konkursas 1 metams

-

3000

konkursas 1 metams

-

3000

konkursas 1 metams

-

100

konkursas 1 metams

-

1500

-

1500

konkursas 1 metams

-

500

konkursas 1 metams

-

600

5110

-

1500

-

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

150

-

-

1 metams

konkursas 3 metams, pateikus
neįgaliųjų asmenų integravimo į
visuomenę projektą
ne konkurso tvarka

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

100

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams
konkursas 1 metams

5000

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

konkursas 3 metams

konkursas 3 metams

17
31.

neribotas
vietų
skaičius

pagal VMVT suderintą asortimentą,
ne maisto prekės

32.

61

33.

62

1.

10

2.

11

ne maisto prekės

3.

12

ne maisto prekės

4.

13

pagal VMVT suderintą asortimentą

5.

22

ne maisto prekės

6.

23

7.

24

8.

16

pagal VMVT suderintą asortimentą
(ledai, gaivinantys
gėrimai)
pagal VMVT suderintą asortimentą
(ledai, gaivinantys
gėrimai)
pagal VMVT suderintą asortimentą

pagal VMVT suderintą asortimentą
fizinės gerovės ir
poilsio užtikrinimo
paslauga
23. Kopų gatvėje:
ne maisto prekės

išnešiojamoji (tik
moterų
paplūdimyje), išvežiojamoji prekyba
nesudėtingas
laikinas statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

300

-

-

3000

konkursas 1 metams

-

300

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

800

konkursas 1 metams

-

800

konkursas 1 metams

-

800

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys

-

800

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

-

800

konkursas 1 metams

laikinas prekybos
įrenginys

-

800

konkursas 1 metams

kioskas

-

500

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą

1000

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

18
9.

20

10.

neribotas
piešimas
vietų
skaičius
neribotas
svėrimas,
vietų
fotografavimas
skaičius
24. Prieplaukos gatvėje:
1
pagal VMVT suderintą asortimentą
5
pagal VMVT suderintą asortimentą,
ne maisto prekės

11.

1.
2.

ne maisto prekės

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

400

konkursas 1 metams

150

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

100

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

400

konkursas 1 metams

-

600

3.

6, 8–10,
12, 14, 17

pagal VMVT suderintą asortimentą,
ne maisto prekės

kioskai

-

600

4.

20

ne maisto prekės

-

400

5.

21

ne maisto prekės

-

400

konkursas 1 metams

6.

23

ne maisto prekės

-

400

konkursas 1 metams

7.

25

ne maisto prekės

-

400

konkursas 1 metams

8.

26

ne maisto prekės

-

400

konkursas 1 metams

9.

27

ne maisto prekės

-

400

konkursas 1 metams

10.

28

elektromobilių
nuoma (ne daugiau
5 vnt.)

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikini įrenginiai
paslaugai teikti

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

-

800

2000

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

19
11.

29

12.

33

13.

35

14.

neribotas
vietų
skaičius
neribotas svėrimas, fotogravietų
favimas
skaičius
25. Šventosios gatvėje:
11
pagal VMVT suderintą asortimentą

15.

1.

elektromobilių
nuoma (ne daugiau
5 vnt.)
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
piešimas

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

800

2000

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

400

konkursas 1 metams

-

400

konkursas 1 metams

100

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

100

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

laikinas prekybos
įrenginys

-

600

konkursas 1 metams
konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 3 metams

2.

14–16, 18

pagal VMVT suderintą asortimentą,
ne maisto prekės

kioskai

-

400

3.

21

1000

1100

neribotas
vietų
skaičius
neribotas svėrimas, fotogravietų
favimas
skaičius
26. Jūros gatvėje:
1
spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

4.

kartų ir bagių
nuoma
piešimas

150

-

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
1 metams

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

100

-

-

1 metams

kioskas

-

600

5.

1.

konkursas 3 metams

ne konkurso tvarka
ne konkurso tvarka

konkursas 1 metams

20
2.

2

pagal VMVT suderintą asortimentą

kioskas

600

3.

4

400

6

-

400

konkursas 1 metams

5.

7

-

400

konkursas 1 metams

6.

8

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

4.

suvenyrai, paveikslai
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą,
ne maisto prekės

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

-

600

-

7.

19

pagal VMVT suderintą asortimentą,
ne maisto prekės

kioskas

-

600

-

8.

21

400

22

-

400

konkursas 1 metams

10.

23

laikinas prekybos
įrenginys
laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

9.

pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

-

600

810

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

11.

25

velomobilių nuoma
(ne daugiau 5 vnt.)

laikini įrenginiai
paslaugai teikti

-

600 (už 9
kv. m
(1,5 x 6)
užimamą
plotą)

601 (už 9 kv. m
(1,5 x 6) užimamą
plotą)

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 3 metams

21
12.

27

pagal VMVT suderintą asortimentą

kioskas

-

1000

13.

30

kioskas

-

600

14.

32

spaudos leidiniai,
pagal VMVT suderintą asortimentą,
įmokų priėmimas
ne maisto prekės

-

400

15.

33

pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

600

16.

39

ne maisto prekės

-

300

17.

41

pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas prekybos
įrenginys
kioskas

-

600

-

18.

neribotas piešimas
vietų
skaičius
neribotas svėrimas, fotogravietų
favimas
skaičius
27. Pylimo gatvėje:
1
pagal VMVT suderintą asortimentą

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

100

-

-

1 metams

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
ne konkurso tvarka

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

50

-

-

1 metams

ne konkurso tvarka

kioskas

-

400

19.

1.

28. Topolių gatvėje:

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

-

konkursas 1 metams
1050

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą
konkursas 1 metams

konkursas 1 metams, pagal
Savivaldybės administracijos
architektūros ir urbanistikos
skyriaus specialistų suderintą
projektą

22
1.

1

1.

1

2.

3

3.

4

4.

5

5.

7

6.

8

7.

9

8.

10

9.

11

1.

2

2.

5

3.

9

ne maisto prekės

laikinas prekybos
įrenginys
29. Šventosios upės krantinėje:
vandens dviračių,
laikini įrenginiai
valčių nuoma (15
paslaugai teikti
m pločio ruožas)
vandens dviračių,
laikini įrenginiai
valčių nuoma (15
paslaugai teikti
m pločio ruožas)
vandens dviračių,
laikini įrenginiai
valčių nuoma (15
paslaugai teikti
m pločio ruožas)
vandens dviračių,
laikini įrenginiai
valčių nuoma (15
paslaugai teikti
m pločio ruožas)
vandens dviračių,
laikini įrenginiai
valčių nuoma (15
paslaugai teikti
m pločio ruožas)
vandens dviračių,
laikini įrenginiai
valčių nuoma (15
paslaugai teikti
m pločio ruožas)
mobilusis batutas
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
baidarių ir kanojų
laikini įrenginys
nuoma (15 m
paslaugai teikti
pločio ruožas)
baidarių ir kanojų
laikini įrenginys
nuoma (15 m
paslaugai teikti
pločio ruožas)
30. Šventosios paplūdimyje:
pagal VMVT sude- nesudėtingas laikinas
rintą asortimentą
statinys
pagal VMVT sude- nesudėtingas laikinas
rintą asortimentą
statinys
mobilusis batutas
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

300

konkursas 1 metams

-

600

konkursas 1 metams

-

600

600

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

-

600

600

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

-

600

600

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams

-

600

konkursas 1 metams

-

600

konkursas 1 metams

-

1000

konkursas 1 metams

-

1500

konkursas 1 metams

-

1500

konkursas 1 metams

-

1000

1601

-

1000

6666

-

600

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

pagal DP 61, konkursas 3 metams
pagal DP 61, konkursas 3 metams
konkursas 1 metams

23
4.

9a

5.

10

6.

11

7.

12

8.

13

9.

16

10. 20
11. 25
12. 27
13. 30
14. 35
15. 38
16. 40
17. 50
18. neribotas
vietų
skaičius
19. neribotas
vietų
skaičius

pripučiamas
batutas
vandens atrakcionai
vandens dviračių,
valčių nuoma
pagal VMVT suderintą asortimentą
pirtis
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
vandens dviračių,
valčių nuoma
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
vandens atrakcionai
pagal VMVT suderintą asortimentą
pagal VMVT suderintą asortimentą
piešimas
svėrimas, fotografavimas

laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas laikinas
statinys
nesudėtingas laikinas
statinys paslaugai
teikti
nesudėtingas laikinas
statinys
nesudėtingas laikinas
statinys
nesudėtingas laikinas
statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas laikinas
statinys
nesudėtingas laikinas
statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti
nesudėtingas laikinas
statinys
nesudėtingas laikinas
statinys
laikinas įrenginys
paslaugai teikti

-

700

konkursas 1 metams

-

2000

konkursas 1 metams

-

800

konkursas 1 metams

-

3200

-

2000

-

3200

15000

-

3200

13550

-

3200

5050

-

500

-

3200

12190

-

1000

11250

-

500

-

600

6666

-

600

4513

100

-

laikinas įrenginys
paslaugai teikti

50

-

4700

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

konkursas 3 metams
konkursas 1 metams

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

pagal DP 61, konkursas 3 metams
pagal DP 61, konkursas 3 metams
konkursas 3 metams
konkursas 1 metams

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31

pagal DP 61, konkursas 3 metams
pagal DP 61, konkursas 3 metams
konkursas 1 metams
pagal DP 61, konkursas 3 metams

-

nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
nuo 2007-06-01
iki 2010-05-31
1 metams

-

1 metams

ne konkurso tvarka

konkursas 3 metams
ne konkurso tvarka

24
20. neribotas
pagal VMVT sude- išnešiojamoji,
200
1 metams
vietų
rintą asortimentą,
išvežiojamoji
skaičius
ne maisto prekės
prekyba
31. Paslaugų teikimas pagal Direktoriaus įsakymu nustatytą maršrutą Palangoje:
1.
keleivių vežimas
karieta
300
kinkomuoju transportu
2.
keleivių vežimas
pramoginė trans800
pramoginėmis
porto priemonė
transporto
priemonėmis
3.
keleivių ir krovinių bevariklio transpor- 300
vežimas bevato priemonė
riklio transporto
priemonėmis
32. Paslaugų teikimas pagal Direktoriaus įsakymu nustatytą maršrutą Šventosios seniūnijoje:
1. keleivių vežimas
karieta
200
kinkomuoju transportu
2. keleivių vežimas
pramoginė transporto 500
pramoginėmis
priemonė
transporto
priemonėmis
3. keleivių ir krovinių bevariklio transporto 200
vežimas bevariklio priemonė
transporto
priemonėmis
33. Šventosios seniūnijoje vykstančių švenčių, renginių, mugių metu:
1. neribotas
pagal VMVT sude- laikinas prekybos
30
švenčių,
vietų
rintą asortimentą,
įrenginys
renginių, mugių
skaičius
ne maisto prekės
trukmei
2. neribotas
pagal VMVT sude- nesudėtingas laikinas 50
švenčių,
vietų
rintą asortimentą,
statinys
renginių, mugių
skaičius
ne maisto prekės
trukmei

Pastaba:
1. Leidimai ne konkurso tvarka nustatytose viešosiose vietose išduodami:

ne konkurso tvarka

konkursas 1 metams
konkursas 1 metams

konkursas 1 metams

konkursas 1 metams
konkursas 1 metams

konkursas 1 metams

ne konkurso tvarka
ne konkurso tvarka

25
1.1. prekybai vykdyti ar paslaugoms teikti iš laikinųjų statinių ar įrenginių prie stacionarinių pastatų šių pastatų savininkams ar
nuomininkams, vykdantiems komercinę veiklą šiuose pastatuose (Vytauto gatvėje pagal schemą Nr. 53, 54, 55, 57, 61, 63, 89);
1.2. prekiauti ledais iš standartinių šaldiklių prie laikinų statinių asmenims, vykdantiems prekybą iš šių laikinų statinių, išskyrus
asmenims, prekiaujantiems spaudos leidiniais ar teikiantiems paslaugas. Vietinės rinkliavos dydis už leidimo išdavimą prie laikinų statinių už vieną
standartinį šaldiklį Palangoje – 500 Lt, Šventojoje – 200 Lt.
2. Teikti paslaugoms pagal Direktoriaus įsakymu nustatytą maršrutu išduodami:
2.1. keleiviams vežti kinkomuoju transportu: Palangoje – 5 Leidimai, Šventosios seniūnijoje – 2 Leidimai;
2.2 keleiviams vežti pramoginėmis transporto priemonėmis: Palangoje – 2 Leidimai, Šventosios seniūnijoje – 1 Leidimas;
2.3. keleiviams ir kroviniams vežti bevariklio transporto priemonėmis: Palangoje – 15 Leidimų, Šventosios seniūnijoje – 5 Leidimai.
3. Asmenims, laimėjusiems konkursus 3 metams prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, kuriose nustatyto rinkliavos dydžio
galiojimo terminas baigiasi 2010 m. gegužės 31 d., šis sprendimas įsigalioja pasibaigus nustatyto rinkliavos dydžio galiojimo terminui,
4. Asmenims, laimėjusiems konkursus 2008 metais prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, kuriose nustatyto rinkliavos dydžio
galiojimo terminas baigiasi 2010 m. gegužės 31 d., galioja Tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T2-264 ,,Dėl vietinės rinkliavos už leidimo
prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą dydžių“, o šis sprendimas įsigalioja
pasibaigus nustatyto rinkliavos dydžio galiojimo terminui.
_____________________________

PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T2-327
3 punktu
VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO, KURIS NUSTATOMAS KONKURSO BŪDU, UŽ
LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS PALANGOS MIESTO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Vietinės rinkliavos dydžio, kuris nustatomas konkurso būdu, už leidimo prekiauti ar
teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą
nuostatai (toliau – Konkurso nuostatai) taikomi išaiškinti konkurso nugalėtojus, vietinės rinkliavos
dydį, kuris nustatomas konkurso būdu, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto
savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą (toliau – Rinkliava).
2. Konkursą organizuoja ir vykdo Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu paskirta konkursų organizavimo, nugalėtojų išaiškinimo ir vietinės rinkliavos
dydžio nustatymo už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos
nustatytose viešosiose vietose išdavimą komisija (toliau – Komisija), kuri vadovaujasi šiais
nuostatais.
3. Komisijos įgaliojimai:
3.1. paskelbti, organizuoti ir vykdyti konkursą;
3.2. išaiškinti didžiausią pasiūlytą Rinkliavą už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Palangos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) nustatytose viešosiose vietose išdavimą ir
konkurso nugalėtoją.
4. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė
Komisijos narių.
II. KONKURSO SĄLYGOS
5. Komisija posėdžio metu nustato konkursų organizavimo ir vykdymo datas ir šią
informaciją perduoda Palangos miesto savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui (toliau –
Bendrasis skyrius) paskelbti vietinėje spaudoje. Skelbime turi būti nurodyta:
5.1. konkurso pavadinimas, organizavimo vieta, data bei laikas;
5.2. dokumentų dalyvauti konkurse pateikimo terminas (nurodoma paskutinė
dokumentų priėmimo diena ir valanda);
5.3. prekybos ar paslaugų teikimo viešosios vietos adresas (gatvės pavadinimas) ir
numeris, kuris nurodytas Tarybos patvirtintoje Prekybos ar paslaugų teikimo viešųjų vietų
išdėstymo schemoje (toliau – Schema);
5.4. konkurso dalyvio mokestis (toliau – Mokestis), kuris sutampa su Vietinės
rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytose
viešosiose vietose išdavimą nuostatų priede nurodytais dydžiais;
5.5. banko pavadinimas, kodas ir sąskaita, į kurią konkurso dalyvis turi sumokėti
Mokestį, įmokos kodas;
5.6. telefono numeris, adresas, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie
prekybos ar paslaugų teikimo vietas, konkurso sąlygas ir vykdymo tvarką;
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5.7. internetinės svetainės, kurioje skelbiama informacija apie vykdomą konkursą,
adresas.
6. Fizinis asmuo nuo 18 metų ar juridinis asmuo, norintis užsiregistruoti konkurso
dalyviu, pateikia Komisijai per Bendrąjį skyrių užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas
konkurso pavadinimas ir jo vykdymo data.
Vokas nepriimamas, jeigu:
6.1. gautas po skelbime nustatyto paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo termino;
6.2. ant išorinio voko užrašytas viešosios vietos pavadinimas, t.y. gatvės pavadinimas
ir numeris pagal Schemą.
7. Voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas ir jo vykdymo data, turi būti įdėtas
kitas, užklijuotas vokas, ant kurio užrašytas prekybos ar paslaugos teikimo viešosios vietos, kuriai
paskelbtas konkursas, adresas (gatvės pavadinimas) ir numeris pagal Schemą. Vidiniame voke turi
būti šie dokumentai:
7.1. prašymas, kuriame nurodomas konkurso dalyvio vardas, pavardė ar įmonės
pavadinimas, kodas, adresas, telefono numeris, prekybos ar paslaugos teikimo viešosios vietos,
kuriai paskelbtas konkursas, adresas (gatvės pavadinimas) ir numeris pagal Schemą, būsimosios
veiklos pobūdis, siūlomas Rinkliavos dydis litais be centų (skaičiais ir žodžiais);
7.2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir
antspaudu;
7.3. individualios veiklos vykdymo pažymos kopija, jeigu asmuo vykdo nustatyta
tvarka apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriuje įregistravęs individualią
veiklą (toliau – individuali veikla pagal pažymą);
7.4. apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos galiojanti pažyma (ne senesnė kaip 1
mėnesio) apie tai, kad įmonė arba asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, neturi
mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, valstybės pinigų fondams ir
savivaldybės biudžetui;
7.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos galiojanti pažyma (ne senesnė
kaip 1 mėnesio) apie tai, kad įmonė arba asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą,
neskolingi valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
Pastaba: 7.2, 7.4 ir 7.5 punktuose nurodytus dokumentus pateikia tik įmonės, o 7.3, 7.4
ir 7.5 punktuose nurodytus dokumentus pateikia asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal
pažymą;
7.6. jeigu konkurse dalyvauja fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija;
7.7. konkurso dalyvio mokesčio sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija, kurios
kitoje pusėje turi būti užrašytas viešosios vietos adresas (gatvės pavadinimas) ir numeris pagal
Schemą.
8. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, konkrečiai viešajai vietai gali pateikti tik
vieną prašymą.
9. Konkurso dalyviai registruojami registracijos lape, kuriame turi būti užrašyti šie
rekvizitai: dalyvio registracijos eilės numeris, užklijuoto voko gavimo data bei tikslus laikas
(valandos ir minutės), dokumentus pateikusio asmens vardas, pavardė ir parašas. Konkurso dalyviui
išduodamas užregistravusio darbuotojo pasirašytas pažymėjimas, kuriame nurodomas gauto
užklijuoto voko registracijos eilės numeris, jo gavimo data bei laikas, konkurso organizavimo vieta,
data bei laikas. Ant voko užrašytas eilės numeris turi sutapti su registracijos pažymėjimo eilės
numeriu. Bendrojo skyriaus darbuotojas užregistruotą voką įmeta į užantspauduotą dėžę jį
pateikusio asmens akivaizdoje. Dėžė užantspauduojama dalyvaujant Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojui, Bendrojo skyriaus vedėjui ir Komisijos paskirtam nariui.
Dalyvaujantys asmenys dėžę užantspauduoja Bendrojo skyriaus antspaudu ,,BENDRASIS
SKYRIUS 2“, nurodo dėžės užantspaudavimo datą ir pasirašo.
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III. KONKURSO VYKDYMO TVARKA
10. Komisijos posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskutinės
dalyvių registracijos dienos.
11. Asmenys, pateikę prašymus dalyvauti konkurse, privalo atvykti į Komisijos posėdį.
Konkurso dalyvis turi pateikti Komisijai registracijos pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, individualios veiklos vykdymo pažymos originalą (jeigu individuali veikla vykdoma
pagal pažymą), įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti fiziniam ar juridiniam asmeniui, mokamojo
pavedimo su banko žymomis arba kvito originalą (su kitoje pusėje užrašytu viešosios vietos adresu
(gatvės pavadinimu) ir numeriu pagal Schemą), kuris įrodo, kad konkurso dalyvis į nurodytą
sąskaitą sumokėjo Mokestį, ne mažesnį kaip paskelbtas konkurso dalyvio mokestis. Patikrinus
originalai grąžinami konkurso dalyviui.
12. Komisija leidžia 3 konkurso dalyvių atstovams įsitikinti, kad dėžė užplombuota ir
vokai nepažeisti, kad vokų skaičius sutampa su Bendrojo skyriaus pateiktame konkurso dalyvių
registracijos lape užregistruotų vokų skaičiumi. Surašomas aktas, kurį pasirašo konkurso dalyvių
atstovai.
13. Komisija atidaro vokus ir patikrina, ar pateikti visi 7 punkte išvardinti dokumentai.
Paskelbia siūlomus Rinkliavos dydžius ir juos įrašo konkrečios viešosios vietos protokole.
Nugalėtoju tampa konkurso dalyvis, kurio pasiūlyta Rinkliava yra didžiausia. Jeigu paaiškėja, kad
daugiau kaip vienas konkurso dalyvis pasiūlo tokio paties dydžio Rinkliavą už leidimo prekiauti ar
teikti paslaugas (toliau – Leidimas) išdavimą, konkurso nugalėtoju tampa asmuo, kurio vokas su
viešo konkurso dokumentais įregistruotas anksčiausiai. Paskelbus nugalėtoją, protokolą pasirašo
Komisijos pirmininkas ir nariai. Konkurso nugalėtojas protokolo pabaigoje esančiame laisvame
plote pasirašo, kad yra susipažinęs su Konkursų nuostatų 16 punktu.
14. Komisijos išaiškintas konkurso nugalėtojas ir jo pasiūlytas Rinkliavos dydis už
Leidimo išdavimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įrašomas bendrame posėdžio protokole, kurį
pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Komisijos sekretorius protokolą su visa Konkurso
medžiaga įteikia Palangos miesto savivaldybės administracijos Verslo ir turto skyriui (toliau –
Verslo ir turto skyrius). Protokolų kopijos (be pridedamos medžiagos) taip pat įteikiamos Palangos
miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, Palangos miesto
valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos
Palangos skyriui. Kiekvienas konkurso dalyvis turi teisę susipažinti su bendruoju Komisijos
posėdžio protokolu.
15. Sumokėtas Mokestis įskaitomas į Leidimo išdavimo Rinkliavą. Tokiu atveju, kai
konkurso dalyvis nelaimi konkurso, kitoje mokamojo pavedimo arba kvito originalo pusėje
Komisija užrašo, kad Mokestis grąžinamas. Šį Mokestį konkurso nelaimėjęs asmuo turi susigrąžinti
tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais jis dalyvavo konkurse.
16. Komisijos išaiškinta Rinkliava po įvykusių konkursų tvirtinama Tarybos
sprendimu. Konkurso dalyvis, pripažintas nugalėtoju, skirtumą tarp Mokesčio ir Komisijos
išaiškintos Rinkliavos už Leidimo išdavimą privalo sumokėti ne vėliau kaip per 10 kalendorinių
dienų po šio Tarybos sprendimo paskelbimo vietinėje spaudoje ir Palangos miesto savivaldybės
internetinėje svetainėje. Nesumokėjus skirtumo per nurodytą laiką Mokestis negrąžinamas ir
konkurso laimėtojas praranda teisę į leidimo prekiauti ar teikti paslaugas šioje viešojoje vietoje
išdavimą.
17. Konkurso dalyvis laimėjęs konkursą prekiauti ar teikti paslaugas Tarybos
nustatytoje viešojoje vietoje, kurioje konkursas organizuojamas ne vieneriems metams, Rinkliavą
už Leidimo išdavimą turi sumokėti iki einamųjų metų balandžio 30 dienos imtinai ir pateikti
Rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą Verslo ir turto skyriui.
18. Konkurso nugalėtojas, 16 ar 17 punktuose nurodytu laiku nesumokėjęs Rinkliavos
ir nepateikęs dokumento, patvirtinančio sumokėjimą, arba raštu atsisakęs laimėtos vietos, netenka
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teisės į Leidimą, įgytą konkurso būdu. Tais pačiais metais ir ateinančius 2 metus jis nebegali
dalyvauti Konkurse dėl šios prekybos ar paslaugų teikimo viešosios vietos. Apie tai Verslo ir turto
skyrius informuoja Komisiją, ir konkursas skelbiamas iš naujo.
19. Mokestį Konkurse dalyvavusiems ir jo nelaimėjusiems bei konkurse dėl objektyvių
priežasčių (ligos, traumų ir kt. svarbiais atvejais) nedalyvavusiems asmenims (pateikusiems
Komisijai nedalyvavimo priežastį patvirtinančius dokumentus) grąžina Klaipėdos apskrities
valstybinės mokesčių inspekcijos Palangos skyrius, pateikus Palangos miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus pasirašytą pažymą ir mokamojo pavedimo arba kvito originalą.
20. Vokai neatidaromi, jeigu:
20.1. voke, ant kurio užrašytas Konkurso pavadinimas ir jo vykdymo data, yra įdėtas
daugiau negu vienas vidinis vokas;
20.2. ant vidinio voko užrašytas prekybos ar paslaugos teikimo viešosios vietos, kuriai
nepaskelbtas Konkursas, adresas (gatvės pavadinimas) ir numeris pagal Schemą.
21. Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:
21.1. asmuo ar jo įgaliotas atstovas neatvyksta į Komisijos posėdį;
21.2. ne visiškai arba neteisingai užpildytas;
21.3. pateikti ne visi 7 punkte išvardinti dokumentai;
21.4. įmonė arba asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, skolingi
valstybės, valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams, valstybės pinigų fondams ir
savivaldybės biudžetui;
21.5. asmuo yra skolingas Palangos miesto savivaldybei, jos institucijoms,
biudžetinėms įstaigoms ir fondams;
21.6. nesumokėtas arba sumokėtas mažesnis konkurso dalyvio mokestis, kaip nurodyta
skelbime;
21.7. nuo Leidimo panaikinimo dienos nepraėjo vieneri metai (dėl tos pačios prekybos
ar paslaugų teikimo viešosios vietos).
22. Konkursas dėl konkrečios viešosios vietos laikomas įvykusiu, jeigu nors vienas
asmuo, užsiregistravęs ir sumokėjęs Mokestį, atvyksta į konkursą.
23. Tokiu atveju, jeigu kurioje nors nustatytoje viešojoje vietoje neatsirado nė vieno
asmens, norinčio dalyvauti konkurse, konkursas šiai vietai skelbiamas dar vieną kartą. Neįvykus
konkursui antrą kartą, konkursas nebeskelbiamas ir Leidimas neišduodamas.
IV. ATSAKOMYBĖ
24. Komisijos nariai atsako, kad jų sprendimai atitiktų Palangos miesto savivaldybės
tarybos sprendimus.
_________________________

