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MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ UŽ KOMERCINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMĄ

VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO REZERVATO TERITORIJOJE
NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS
l. BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos (toliau - Direkcija) nustatyta
kaina už naudojimąsi Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato (toliau - Kultūrinis rezervatas)
teritorija ir joje esančia infrastruktūra yra privaloma įmoka komercinių renginių organizatoriams.
2. Komerciniai renginiai - renginiai, į kuriuos patekimas yra mokamas arba renginiu
siek.iama kitokios finansinės naudos (renginio metu pardavinėjamos prekės ar paslaugos). Prie
komercinių renginių priskiriamos reklaminės akcijos, filmų, komercinių vaizdo klipų filmavimas,
komercinio pobūdžio fotosesijos ir kiti panašaus pobūdžio renginiai.
3. Privaloma jmoka netaikoma organizuojant komercinius renginius Katedros aikštėje,
Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus, Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai bei kitų valdytojų panaudos ar nuomos teise valdomose
valstybinės žemės sklypo dalyse.
4. Privalomos įmokos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau Organizatorius), organizuojantys komercinius renginius Kultūrinio rezervato teritorijoje.
5. Privaloma įmoka netaikoma:
5.1. valstybės ir savivaldybių institucijoms bei jų daliniams, jeigu jie yra renginio
organizatoriai;
5.2. renginiams, kurie yra skirti nepilnamečiams vaikams;
5.3. labdaringiems renginiams, kurie yra išskirtinai skirti socialiai pažeidžiamoms
grupėms ar socialinėms iniciatyvoms remti;
5.4. istorinio - etnografinio pobūdžio, edukaciniams renginiams, jeigu šie tiesiogiai
siejasi su istorijos ir kitų mokslo sričių populiarinimu, etnografija, valstybei reikšmingų datų
minėjimais, Kultūrinio rezervato teritorijos ir joje esančių kultūros bei gamtos paveldo objektų
pažinimu.

11. TIKSLAI
6. Nustačius privalomąją įmoką, siek.iama:
6.1. užtikrinti racionalų ir tinkamą Kultūrinio rezervato teritorijos naudojimą, jos
pastovią priežiūrą ir tvarkymą, joje esančios infrastruktūros remontą ir atnaujinimą;
6.2. gauti papildomas pajamas, reikalingas Direkcijos veiklai vykdyti ir patikėtam turtui
eksploatuoti, būtinai įrangai, prekėms ar paslaugoms įsigyti.

111. PRIVALOMOS ĮMOKOS DYDŽIAI
7. Nustatomi šie privalomos įmokos dydžiai už Kultūrinio rezervato teritorijos ir joje
kai komercinių renginių metu nevykdoma prekyba ar
neteikiamos aptarnavimo sferos paslaugos:

esančios infrastruktūros naudojimą,

l

7.1. reklaminės akcijos, komercinių vaizdo klipų, filmų filmavimas, komercinio
fotosesijos - 25 (dvidešimt penki) Eur už valandą;
7 .2. komerciniai renginiai (koncertai, sporto varžybos, įvairūs pasirodymai, pobūviai) 45 (keturiasdešimt penki) Eur už valandą.
8. Nustatomi šie privalomos įmokos dydžiai už Kultūrinio rezervato teritorijos ir joje
esančios infrastruktūros naudojimą, kai komercinių renginių metu vykdoma prekyba ar teikiamos
aptarnavimo sferos paslaugos:
8.1. reklaminės akcijos, komercinių vaizdo klipų, filmų filmavimas, komercinio
pobūdžio fotosesijos - 40 (keturiasdešimt) Eur už valandą;
8.2. komerciniai renginiai (koncertai, sporto varžybos, įvairūs pasirodymai, pobūviai) 65 (šešiasdešimt penki) Eur už valandą.
9. Komercinių renginių laikas skaičiuojamas valandomis:
9.1. nuo pasiruošimo komerciniam renginiui darbų pradžios iki visiško renginio vietos
(vietų) sutvarkymo jam pasibaigus;
9.2. mokestis už kiekvieną papildomą (t. y. į nustatytą komercinio renginio laiką
neįskaičiuotą) komercinio renginio įrangos išmontavimo ir (ar) komercinio renginio vietos (vietų)
visiško sutvarkymo valandą - 50 (penkiasdešimt) Eur;
9.3. už trumpesnį nei l val. trukmės komercinio renginio laiką skaičiuojama pusė
privalomos įmokos, nurodytos 7 ir (ar) 8 punktuose, sumos.
10. Direkcijos direktoriaus įsakymu privalomos įmokos dydžiai gali būti keičiami,
atsižvelgiant į Kultūrinio rezervato teritorijoje esančios infrastuktūros nusidėvėjimą ar panaudotų

pobūdžio
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investicijų jų būklės gerinimą dydį.

11. Apskaičiuotas komercinio renginio

valandų skaičius

ir atitinkama privaloma įmoka

už naudojimąsi Kultūrinio rezervato teritorija bei joje esančia infrastruktūra nustatoma tarp Direkcijos

ir Organizatoriaus pasirašomoje sutartyje dėl leidimo rengti renginį Vilniaus pilių valstybinio
rezervato teritorijoje (toliau - Sutartis). Sutarties forma yra patvirtinta Direkcijos
direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-1.

kultūrinio

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Privaloma įmoka už naudojimąsi Kultūrinio rezervato teritorija bei joje esančia
per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pervedamai Direkcijos
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT547300010106132798, nurodant mokėjimo paskirtį - ,,už leidimą
rengti komercinį renginį".
13. Mokestis už kiekvieną priskaičiuotą papildomą komercinio renginio įrangos
išmontavimo ir (ar) komercinio renginio vietos (vietų) visiško sutvarkymo valandą į Direkcijos
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT547300010106132798 pervedamas per 3 (tris) darbo dienas nuo
komercinio renginio pabaigos ir visiško jo vietos (vietų) sutvarkymo fakto konstatavimo.
14. Jeigu paaiškėja, kad komercinis renginys Kultūrinio rezervato teritorijoje nebus
rengiamas, apie tai būtina nedelsiant pranešti Direkcijai. Tik įrodžius, kad tai atsitiko ne dėl
Organizatoriaus kaltės, sumokėta privaloma įmoka už naudojimąsi Kultūrinio rezervato teritorija bei
joje esančia infrastruktūra per 5 (penkias) darbo dienas grąžinama Organizatoriui.
15. Ginčai dėl privalomos įmokos taikymo, jos dydžio nustatymo ir mokėjimo
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
infrastruktūra
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