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MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ UŽ PREKYBOS VYKDYMĄ AR APTARNAVIMO 
SFEROS PASLAUGŲ TEIKIMĄ VILNIAUS PILIŲ VALSTYBINIO KULTŪRINIO 

REZERVATO TERITORIJOJE NUSTATYMO TV ARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

l. Mokamų paslaugų kainų už prekybos vykdymą ar aptarnavimo sferos paslaugų teikimą 
Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašas (toliau -
Aprašas) nustato mokėjimo tvarką, kainų dydžius, taikomas lengvatas, mokesčio grąžinimo 

mokėtojams atvejus už Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos (toliau - Direkcija) 
teikiamas mokamas paslaugas. 

2. Direkcijos nustatytas mokestis už naudojimąsi Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 
rezervato (toliau - Kultūrinis rezervatas) teritorija ir joje esančia infrastruktūra yra privaloma įmoka 
prekybos vykdytojams ar aptarnavimo sferos paslaugų teikėjams. 

3. Privaloma įmoka taikoma už Kultūrinio rezervato teritorijoje vykdomą prekybą ar 
aptarnavimo sferos paslaugų teikimą iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių, vežimėlių, prekystalių, 
paviljonų, terasų, naudojant elektrinius prietaisus (šaldytuvus, šaldiklius, maisto gamybos aparatus, 
jo laikymo talpas ir kt.), lauko baldus ar kitus objektus. 

4. Atsižvelgiant į veiklos trukmę, Kultūrinio rezervato teritorijoje gali būti vykdoma: 
4.1. trumpalaikė prekyba ar aptarnavimo sferos paslaugų teikimas (kai ši veikla yra 

fragmentiška ir vykdoma trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį, už kiekvieną jos dieną taikant 
Aprašo 8.4. p. nustatytą privalomą įmoką); 

4.2. sezoninė prekyba ar aptarnavimo sferos paslaugų teikimas (kai ši veikla yra tęstinė ir 
vykdoma ne trumpiau kaip vieną kalendorinį mėnesį, už ši laikotarpį taikant atitinkamo dydžio 
privalomą įmoką). 

5. Privaloma įmoka netaikoma: 
5.1. jei Kultūrinio rezervato teritorijoje rengiamo komercinio rengm10, už kurio 

organizavimą yra sumokėta privaloma įmoka pagal Direkcijos direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. 
įsakymu Nr. V-2 „Dėl Mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių organizavimą Vilniaus pilių 
valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje nus'i:atymo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtintą 
Mokamų paslaugų kainų už komercinių renginių organizavimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio 
rezervato teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą, organizatorius yra tiesioginis prekybos vykdytojas ar 
aptarnavimo sferos paslaugų teikėjas (taikoma vykdant prekybą ar teikiant aptarnavimo sferos 
paslaugas komercinių renginių metu); 

5.2. vykdant vieną dieną trunkančią prekybą Žolinės, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų ir kitų 
religinių švenčių metu Gei išskirtinai prekiaujama su šių švenčių tradicijomis ar tradiciniais amatais 
susijusiomis prekėmis); 

5.3. jei prekyba vykdoma ar aptarnavimo sferos paslaugos teikiamos tradicinių 

etnografinių renginių metu, prekiaujant tik sertifikuotais tautinio paveldo produktais ar teikiant 
mokamas edukacines paslaugas; 

5.4. iki trijų dienų vykdant prekybą ar teikiant aptarnavimo sferos paslaugas, jei šią veiklą. 
vykdo pensininkai ar neįgalieji asmenys ir prekyba vykdoma jų gamintomis prekėmis (dirbiniais, 
rankdarbiais ir pan.); 
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5.5. iš anksto suderintu laiku vykdant prekybą ar teikiant aptarnavimo sferos paslaugas, kai 
šios veiklos yra tiesiogiai susijusios su labdara ar socialinėmis iniciatyvomis; 

5.6. jei prekyba vykdoma ar aptarnavimo sferos paslaugos teikiamos Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos, Vilniaus arkivyskupijos kurijos, Kultūrinio rezervato teritorijoje 
esančių muziejų ar kitų prekybos vykdytojų ar aptarnavimo sferos paslaugų teikėjų valdomuose ir 
Nekilnojamojo turto registre įregistruotuose statiniuose bei jiems eksploatuoti skirtose žemės sklypo 
dalyse; 

5. 7. jei renginio, kurio metu vykdoma prekyba ar teikiamos aptarnavimo sferos paslaugos, 
organizatorius yra Vilniaus miesto savivaldybė ar jai pavaldi įstaiga. 

6. Jei organizuojamas renginys, kuris yra orientuotas į prekybą ar aptarnavimo sferos 
paslaugų teikimą ir jo metu prekiauti ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas ketina daugiau negu penki 
šių veiklų vykdytojai, Sutartis dėl leidimo prekiauti ar teikti aptarnavimo sferos paslaugas Vilniaus 
pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje (toliau - Sutartis) yra sudaroma su šio renginio 
organizatoriumi. Sutartimi jis įsipareigoja sumokėti privalomą įmoką, kurios dydis nustatomas 
atsižvelgiant į prekybos vykdytojų ar aptarnavimo sferos paslaugų teikėjų skaičių. 

11. TIKSLAI 

7. Nustačius privalomą įmoką, siekiama: 
7. l. užtikrinti racionalų ir tinkamą Kultūrinio rezervato teritorijos naudojimą, jos pastovią 

priežiūrą ir tvarkymą, joje esančios infrastruktūros remontą ir atnaujinimą; 
7 .2. gauti papildomas pajamas, reikalingas Direkcijos veiklai vykdyti ir patikėtam turtui 

eksploatuoti, būtinai įrangai, prekėms ar paslaugoms įsigyti. 

111. PRIVALOMOS ĮMOKOS DYDŽIAI 

8. Nustatomi šie privalomos įmokos dydžiai už Kultūrinio rezervato teritorijos ir joje 
esančios infrastruktūros naudojimą: 

8.1. kai vykdoma sezoninė prekyba ar teikiamos aptarnavimo sferos paslaugos iš (nuo) 
laikinųjų prekybos įrenginių, vežimėlių ar prekystalių: 

8.1.1. jei užimamas ne didesnis kaip 4 (keturių) kvadratinių metrų plotas - 200 ( du šimtai) 
Eur už mėnesį; 

8.1.2.jei užimamas nuo 5 (penkių) iki 8 (aštuonių) kvadratinių metrų plotas- 250 (du šimtai 
penkiasdešimt) Eur už mėnesį; 

8.2. kai vykdoma sezoninė prekyba ar teikiamos aptarnavimo sferos paslaugos iš (nuo) 
paviljonų, prekybinių konteinerinių patalpų, terasų ar kitų laikinų statinių: 

8.2.1. jei naudojamo statinio bendras plotas yra ne didesnis kaip 150 (šimtas· 
penkiasdešimt) kvadratinių metrų - 300 (trys šimtai) Eur už mėnesį; 

8.2.2. jei naudojamo statinio bendras plotas yra didesnis nei 150 (šimtas penkiasdešimt) 
kvadratinių metrų, tačiau neviršija 350 (trijų šimtų penkiasdešimties) kvadratinių metrų - 400 (keturi 
šimtai) Eur už mėnesį; 

8.3. kai vykdant sezoninę prekybą ar teikiant aptarnavimo sferos paslaugas naudojami 
nestacionarūs (prie dangos nepritvirtinti) lauko baldai (kėdės, stalai, sėdmaišiai, skėčiai, barai ir kt.) 
- 30 (trisdešimt) Eur už l (vieną) kvadratinį metrą per mėnesį; 

8.4. jei vykdoma prekyba ar teikiamos aptarnavimo sferos paslaugos neatitinka Aprašo 4.2. 
p. bei 5 p. nuostatų - 30 (trisdešimt) Eur už dieną. 

9. Apskaičiuotas prekybos vykdymo ar aptarnavimo sferos paslaugų teikimo dienų ar 
mėnesių skaičius ir atitinkama privaloma įmoka už naudojimąsi Kultūrinio rezervato teritorija bei 
joje esančia infrastruktūra nustatoma Sutartyje. Jos forma yra patvirtinta Direkcijos direktoriaus 2019 
m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-1. 
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

l O. Privaloma įmoka už naudojimąsi Kultūrinio rezervato teritorija bei joje esančia 
infrastruktūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pervedama į Direkcijos 
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT547300010106132798 tokia tvarka: 

l O. l. vykdant trumpalaikę prekybą ar teikiant aptarnavimo sferos paslaugas - pervedama 
visa Sutartyje nustatyto dydžio privaloma įmoka, nurodant mokėjimo paskirtį - ,,už leidimą vykdyti 
trumpalaikę prekybą" arba „už leidimą teikti trumpalaikes aptarnavimo sferos paslaugas"; 

l 0.2. vykdant sezoninę prekybą ar teikiant aptarnavimo sferos paslaugas - pagal Sutartyje 
nustatytą veiklos vykdymo laikotarpį pervedama visa atitinkamo dydžio privaloma įmoka, nurodant 
mokėjimo paskirtį - ,,už leidimą vykdyti sezoninę prekybą" arba „už leidimą teikti sezonines 
aptarnavimo sferos paslaugas". 

11. Sumokėtos privalomos įmokos prekybos vykdytojams ar aptarnavimo sferos paslaugų 
teikėjams nėra grąžinamos. 

12. Ginčai dėl privalomos įmokos taikymo,jos dydžio nustatymo ir mokėjimo sprendžiami 
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
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