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ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2016-01-20 Nr. APA-164
Biržai
Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas
2.
3.

Administracines paslaugos versija
Administracinės paslaugos apibūdinimas

4.

Teisės aktai, reguliuojantys
administracinės paslaugos teikimą

Aprašymo turinys
Leidimų norintiems prekiauti ar teikti
paslaugas viešose vietose išdavimas
4 versija (2017-12-07)
Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams
asmenims, norintiems gauti leidimą prekiauti ir
teikti paslaugas savivaldybės tarybos nustatytose
viešosiose vietose. Asmuo pašymą išduoti
leidimą
seniūnui
pateikia
raštu
arba
elektroninėmis priemonėmis.
1. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
birželio 11 d. nutarimu Nr. 697.
2. Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto
produktais viešose vietose rekomendacijų
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d.
įsakymu Nr. 3D-357.
3. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2006 m.
gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-249 „ Dėl
prekybos viešosiose vietose ir turgavietėse
(prekyvietėse) taisyklių“.
4. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2005 m.
birželio 28 d. sprendimas Nr. T-152 „Dėl
vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ .
5. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m.
rugpjūčio 27 d. sprendimas T-164 „Dėl vietinių
rinkliavų“.
6. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m.
sausio 28 d. sprendimas Nr. T-2. „Dėl vietinių
rinkliavų nuostatų“.
7. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2017 m.
liepos 5 d. sprendimas Nr. T-130. „Dėl Biržų
rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio
27 d. sprendimo Nr. T-164 „Dėl vietinių
rinkliavų „ pakeitimo“vietinių rinkliavų
nuostatų“.
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5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo gauti institucija (prašymą
nagrinėjantis tarnautojas)

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

Pardavėjai ar paslaugų teikėjai pateikia
dokumentus:
1. Prašymą;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3.
Įmonės
registracijos
pažymėjimo,
individualios veiklos vykdymo pažymos arba
atitinkamos veiklos verslo liudijimo kopiją;
4. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimo kopiją, jeigu prekiauti arba teikti
paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka jis yra
privalomas;
5. Licenzijuojama veikla (prekyba alkoholiniais
gėrimais), vykdoma renginių metu, turi būti
suderinta su renginio organizatoriumi;
6. Dokumentą patvirtinantį, kad sumokėta
vietinė rinkliava.
Prieš išduodant leidimą, prekybos vietą bei
joje naudojamą įrangą būtina suderinti su
Biržų rajono architektu.
–
Biržų miesto seniūnija
specialistė Rima Žekienė,
tel. (8 450) 31 086, el. p. birzai@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
seniūno pavaduotojas Kęstutis Jasikas ,
tel. (8 450) 55 188, el. p.
nem.radviliskis@birzai.lt;
Pabiržės seniūnija
seniūno pavaduotoja Violeta Morkvėnienė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūno pavaduotoja
Justina Pečiukevičiūtė-Pipynė,
tel. (8 450) 57 272; el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūno pavaduotoja Angelė Šaučiūnienė
tel. (8 450) 58 198, el. p. papilys@birzai.lt;
Parovėjos seniūnija
seniūno pavaduotoja Ilona Žvirgždienė,
tel. (8 450) 56 115, el. p. ilona.sataite@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija
seniūno pavaduotojas Saulius Eigirdas,
tel. (8 450) 32 584, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
seniūno pavaduotoja Zena Švainauskienė,
tel. (8 450) 54 246, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
Biržų miesto seniūnija
seniūnas Vytas Jareckas,
tel. (8 450) 31 596, el.p.vytas.jareckas@birzai.lt;
Nemunėlio Radviliškio seniūnija
seniūnas Giedrius Kubilius
tel. 8 (450) 55 189,
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9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

el. p. nem.radviliskis@birzai.lt;
Pabiržės seniūnija
seniūnė Vita Zurbaitė,
tel. (8 450) 59 136, el. p. pabirze@birzai.lt;
Pačeriaukštės seniūnija
seniūnas Aurimas Frankas,
tel. (8 450) 57 294, el. p. paceriaukste@birzai.lt
Papilio seniūnija
seniūnas Renas Čygas,
tel. (8 450) 58 198, el. p. papilys@birzai.lt
Parovėjos seniūnija
seniūnė Gailutė Tamulėnienė,
tel. 8 (450) 56 199, el. p. paroveja@birzai.lt;
Širvėnos seniūnija
seniūnė Neringa Šijanienė,
tel. 8 (450) 31 880, el. p. sirvena@birzai.lt;
Vabalninko seniūnija
seniūnė Lilija Vaitiekūnienė,
tel. 8 (450) 54268, el. p. vabalninkas@birzai.lt.
1 darbo diena (po visų reikalingų dokumentų
pateikimo ir vietinės rinkliavos mokesčio
sumokėjimo).
Vietinė rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas (išskyrus laisvalaikio ir pramogų
paslaugas) išdavimą (vieną vietą):
1. viešose vietose:
1.1. Biržų mieste:
1.1.1 vieną parą – 10 Eur;
1.1.2. vieną savaitę – 30 Eur;
1.1.3. vieną mėnesį – 100 Eur;
1.2. kitose seniūnijose:
1.2.1. vieną parą – 2 Eur;
1.2.2. vieną savaitę – 8 Eur;
1.2.3. vieną mėnesį – 20 Eur;
2. kultūrinių, sporto ir kitų masinių renginių
metu:
2.1. lauke:
2.1.1. Biržų mieste:
2.1.1.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais,
tautodailės kūriniais, žaislais – 10 Eur;
2.1.1.2. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti
paslaugas – 15 Eur;
2.1.2. kitose seniūnijose:
2.1.2.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais,
tautodailės kūriniais, žaislais – 2 Eur;
2.1.2.2. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti
paslaugas – 5 Eur;
2.2. Savivaldybei priklausančių įstaigų patalpose
– 3 Eur.
3. vietinė rinkliava už leidimo teikti laivalaikio
ir paramogų palaugas išdavimą (viena para):
3.1. vandens plaukiojimo priemonių, dviračių,
riedučių, elektromobilių, kartingų ir pan.
nuomos – 10 Eur;
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3.2. kitas laisvalaikio ir pramogų paslaugas
Biržų mieste – 50 Eur, kitose seniūnijose –
15 Eur.
Gavėjas – Biržų rajono savivaldybės
administracija
Gavėjo kodas– 188642660
AB DNB bankas LT774010041300080102
(paskirtis– už leidimo prekiauti ar teikti
paslaugas viešosiose vietose išdavimas)
11.
12.

13.
14.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą
Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai
Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Prašymas (priedas)
Paslaugą galima užsisakyti elektroninėmis
priemonėmis, naudojantis elektroninių valdžios
vartų portalu https://www.epaslaugos.lt/portal/
Leidimas išduodamas ne ilgesniam kaip iki
kalendorinių metų pabaigos laikui.
Aprašymas užregistruojamas ir saugomas
atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

Biržų miesto seniūnas

Vytas Jareckas

Nemunėlio Radviliškio seniūnas

Giedrius Kubilius

Pabiržės seniūnijos seniūnė

Vita Zurbaitė

Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas

Aurimas Frankas

Papilio seniūnijos seniūnas

Renas Čygas

Parovėjos seniūnijos seniūnė

Gailutė Tamulėnienė

Širvėnos seniūnijos seniūnė

Neringa Šijanienė

Vabalninko seniūnijos seniūnė

Lilija Vaitiekūnienė
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Administracinės paslaugos aprašymo priedas
___________________________________________________
(įmonės pavadinimas, asmens vardas, pavardė)

Biržų rajono savivaldybės administracijos
__________________seniūnijos seniūnui
PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ PREKIAUTI, TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOJOJE VIETOJE
20__ m. ___________________ mėn. ______ d.
_________________
(sudarymo vieta)

Prašau išduoti leidimą prekybai viešose vietose.
Pareiškėjas:________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas, buveinės adresas, registracijos numeris, kodas, atsakingo asmens vardas, pavarė, telefono numeris)

__________________________________________________________________________________

Pageidaujama prekybos ar paslaugų teikimo vieta: _________________________________________
(pavadinimas, adresas)

__________________________________________________________________________________
Pageidaujama komercinės ir ūkinės veiklos rūšis __________________________________________
(kokiomis prekėmis prekiausite (kokias paslaugas teiksite))

__________________________________________________________________________________
Pageidaujamas prekybos ar paslaugų teikimo vieneto tipas___________________________________
(vienkartinis (dienos), mėnesio, vienkartinis masinių renginių metu)

__________________________________________________________________________________

Leidimo galiojimo pradžia 20___ m. ________________ mėn. _____ d.
Leidimų galiojimo pabaiga 20 ___ m. _______________ mėn. _____ d.
PRIDEDAMA:
1.________________________________________________
2. ________________________________________________

_________________
(parašas)

________________________________
(vardas, pavardė)

