BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
TVIRTINU
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktorius
Rimantas Pauža
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2015-10-30 Nr. APA-142
Biržai

Eil.
Pavadinimas
Nr.
1.
Administracinės paslaugos pavadinimas

Aprašymo turinys
Leidimų organizuoti renginį viešose
vietose išdavimas
2

2.

Administracinės paslaugos versija

3.

Administracinės paslaugos apibūdinimas Paslauga teikiama fiziniams ir
juridiniams asmenims, kuriems pagal
Lietuvos Respublikos norminius aktus
leista
organizuoti
renginius
ir
pateikusiems prašymą organizuoti
komercinį renginį.
Teisės aktai, reguliuojantys
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
administracinės paslaugos teikimą
įstatymas;
Biržų rajono renginių, vykstančių
viešosiose
vietose,
organizavimo
taisyklės, patvirtintos Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2004 m. vasario
2 d. sprendimu Nr. T-4; Biržų rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio
27 d. sprendimas Nr. T-164 „Dėl
vietinių rinkliavų“.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
Prašymas, kuriame nurodyta renginio
pateikti asmuo
forma, data, trukmė, atsakingi asmenys,
numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius,
komunalinių
paslaugų,
viešosios
tvarkos, darbų saugos užtikrinimas,
prekybos pobūdis ir vietų skaičius.
Prašymą galima užpildyti kompiuteriu
ir atsiųsti elektroniniu paštu arba faksu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi
1. Jei prašymas pateikiamas likus
gauti institucija (prašymą nagrinėjantis
mažiau nei 10 dienų iki renginio, turi
tarnautojas)
būti pateikiamas raštiškas motyvuotas
dokumentas, kuriame turi būti

4.

5.

6.

2

Eil.
Nr.

Pavadinimas

7.

Administracinės paslaugos teikėjas

8.

Administracinės paslaugos vadovas

9.

Administracinės paslaugos suteikimo
trukmė

10.

Administracinės paslaugos suteikimo
kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.
12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir
prašymo turinys
Informacinės ir ryšių technologijos,
naudojamos teikiant administracinę
paslaugą

13.

Administracinės paslaugos teikimo
ypatumai

Aprašymo turinys
nurodytos vėlavimo pateikti prašymą
priežastys.
2. Statinių ir įrenginių, prekybos vietų
(renginio
teritorijoje)
išdėstymo
schemos.
3. Sutarčių dėl renginio teritorijos
tvarkymo, renginio dalyvių saugumo
užtikrinimo,
renginio
apsaugos,
medicinos pagalbos teikimo kopijos.
4. Kiti
dokumentai,
reikalingi
sprendimui priimti.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji
specialistė
Lina
Vireliūnienė, tel 8 612 98 151, el. p.
kultūra@birzai.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vyriausiasis
specialistas Artūras
Didzinskas, tel 8 682 54124, el. p.
arturas.didzinskas@birzai.lt
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėjas Rimantas Jocius, tel. 8 687
89504, el. p. rimantas. jocius@birzai.lt
Leidimai išduodami komerciniams ir
nekomerciniams renginiams (šventėms,
koncertams,
sporto
varžyboms,
mugėms,
festivaliams,
reklamos
akcijoms, įvairių dienų minėjimams)
Biržų rajono savivaldybės viešosiose
vietose organizuoti.
Paslauga suteikiama per 10 darbo
dienų
Už komercinio renginio organizavimą
savivaldybei priklausiančioje viešojoje
naudojimo teritorijoje mokama pagal
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimą Nr.
T-164 „Dėl vietinių rinkliavų“.
Prašymo forma
Paslaugą
galima
užsisakyti
elektroninėmis
priemonėmis,
naudojantis elektroninių valdžios vartų
portalu
https://www.epaslaugos.lt/portal/
Administracinė paslauga yra galutinė.
Prašymas gali būti teikiamas atvykus į
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Eil.
Nr.

14.

Pavadinimas

Administracinių paslaugų teikimo
aprašymų įtraukimas į dokumentų
apskaitą

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas

Aprašymo turinys
savivaldybę, paštu, el. paštu, faksu ar
elektroninėmis priemonėmis.
Administracinių paslaugų aprašymas
užregistruojamas Bendrajame skyriuje
esančiame Administracinių paslaugų
aprašymų registre

Rimantas Jocius

4

Administracinės paslaugos teikimo aprašymo
priedas
(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. Nr. arba fizinio asmens adresas, tel. Nr.)

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI
PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ ORGANIZUOTI RENGINĮ
___________________
(data)
Prašau išduoti leidimą organizuoti renginį _______________________________
(renginio vieta ir trumpas renginio turinys)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Renginio pradžia: 20__ m. ______________________ d.______ val.
Renginio pabaiga: 20__ m. _______________________ d.______ val.
Numatomas dalyvių skaičius __________
Numatomas žiūrovų skaičius __________
Prekybos vietų skaičius ______________
Informacija apie medicininės pagalbos teikimą renginio metu ________________________________
_________________________________________________________________________________
Informacija apie viešosios tvarkos palaikymą _____________________________________________
_______________________________________________________________________________
Atsakingi renginio organizatoriai ar jų įgalioti asmenys:
1. _____________________________________________________________________________
(vardas pavardė, adresas, telefonas)

2. _____________________________________________________________________________
(vardas pavardė, adresas, telefonas)

PRIEDAI:
1. Renginio scenarijus ar programa.
2. Sutarčių su juridiniais ar fiziniais asmenimis dėl renginio dalyvių saugumo užtikrinimo, renginio apsaugos , medicinos pagalbos teikimo kopijos.
3. Mokamojo pavedimo kopija (kai organizuojamas komercinis renginys).
4. Kiti dokumentai, reikalingi sprendimui priimti.
(vardas ir pavardė)

(parašas)

