VIETINĖS RINKLIAVOS DYDIS UŽ LEIDIMUS PREKIAUTI
Rinkliavos dydis, Eur
Nr.

Rinkliavos objektas
dienai

1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

3.

3.1.

4.
4.1.
5.

6.

7.

8.

mėnesiui

metams

Vietinės rinkliavos dydis nustatomas
už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas
Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose
vietose išdavimą:
prekyba ir (ar) paslaugų teikimas iš (nuo)
laikinųjų prekybos įrenginių:
smulkiomis prekėmis (bižuterija, pramoninės
1,0
8,0
80
prekės ir kt.) nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)
ūkininko ūkyje užauginta žemės ūkio produkcija
1,0
8,0
80
nuo prekystalių (už 1 vietą iki 3 m)
Prekyba maisto ir nemaisto prekėmis įrengtuose
0
0
150*
(Savivaldybės
pastatytuose)
laikinuose
prekybos kioskuose ar pavilionuose, 1 vieta,
plotas ne didesnis kaip 15 kv.m (išskyrus
Nuostatų 16 punkte).
* Pradinė kaina skelbiama konkurse.
Prekyba maisto ir ne maisto prekėmis įrengtuose (Savivaldybės pastatytuose)
laikinuose prekybos kioskuose, 1 vieta, plotas didesnis kaip 15 kv.m už kiekvieną
papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus
Prekyba
maisto
ir
ne
maisto
10
100
prekėmis įrengtuose (statosi paslaugų teikėjas)
laikinuose prekybos kioskuose ar pavilionuose ,
1 vieta, plotas ne didesnis kaip 15 kv.m.
Prekyba maisto ir nemaisto prekėmis įrengtuose (statosi paslaugų teikėjas)
laikinuose prekybos kioskuose ar pavilionuose, 1 vieta, plotas didesnis kaip 15
kv.m už kiekvieną papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus
Prekyba lauko kavinėje, 1 vieta, plotas ne
10
50
didesnis kaip 3 kv.m
Prekyba lauko kavinėje, 1 vieta, plotas didesnis kaip 3 kv.m už kiekvieną
papildomą kvadratinį metrą - 10 Eur per metus
Prekyba (paslaugų teikimas) iš prekybai įrengtų
1,0
6,0
70
specializuotų transporto priemonių, iš transporto
priemonių ar jų priekabų seniūnijos teritorijos
viešosiose vietose
Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne
1,5
8
60
maisto prekėmis iš specializuotų transporto
priemonių, iš transporto priemonių ar jų
priekabų visose seniūnijos teritorijose viešosiose
vietose
Išvežiojamoji mažmeninė prekyba maisto ir ne
2,0
12
100
maisto prekėmis iš specializuotų transporto
priemonių, iš transporto priemonių ar jų
priekabų visose Akmenės rajono savivaldybės
teritorijos viešosiose vietose
Šventėse, mugėse ir kituose
Vienkartinis rinkliavos dydis,
organizuojamuose renginiuose:
Eur

prekyba tautodailės gaminiais, rankdarbiais,
dailės dirbiniais (už 1vietą iki 8 kv. metrų plotą)
prekyba maisto ir ne maisto prekėmis (už 1 vietą
iki 8 kv. metrų ploto)
viešasis maitinimas (už 1 vietą iki 10 kv. metrų
ploto)
prekyba savo ūkyje užauginta žemės ūkio
produkcija
prekyba žemės ūkio produkcija (vaiskrūmiai,
vaismedžiai, dekoratyviniai augalai, gėlės,
eglutės ir kt.)
Leidimo organizuoti komercinius renginius
Savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise
valdomose viešojo naudojimo teritorijose
išdavimas
paslaugoms,
pramogoms
(pripučiamas
atrakcionas, batutas, elektromobiliai ir kt.), (už
vieną paslaugos rūšį) teikti

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

8.6.

9.

*

Rinkliavos dydis, jeigu neskelbiamas konkursas

6,0*
10*
15*
6,0*
8,0*
50*

10*

