
PREKYBA DRUSKININKŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMŲ 
VIEŠŲ RENGINIŲ METU 

 
III kategorijos (vienos dienos, mažos apimties) renginiai 

 
1. Vieta – Pramogų aikštė, Vilniaus alėja, pėsčiųjų takai prie Druskininkų bažnyčios. 

Užimamas plotas – 3 x 2 m. 
2. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys. 
3. Asmenys, norintys įsigyti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas ne vėliau kaip likus iki 

renginio 3 dienoms registruojasi elektroniniu paštu prekyba@druskininkukulturoscentras.lt 
atsiųsdami: 

3.1. Nustatytos formos paraišką Leidimui gauti. Užpildyta paraiškos forma prilyginama 
sutarčiai. 

3.2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba 
individualios veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją. 

3.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto 
patvirtinimopažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai); 

3.4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta 
nustatyto dydžio vietinė rinkliava už Leidimo išdavimą. 

3.5. Atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai 
asmenų, norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: 
Lietuvos tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas ir 
kt.). 

4. Visi reikalingi dokumentai reikalingi prekybos leidimui išduoti siunčiami viename laiške. 
5. Rinkliava už vietą mugėje mokama: Druskininkų savivaldybės administracija, įmonės 

kodas188776264, AB bankas „Swedbank“, sąskaitos NR. LT337300010002225806 (Vietinė 
rinkliava už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą). 

6. Rinkliava už vienkartinės licencijos prekiauti alumi ir sidru išdavimą mokama: 
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės 

kodas188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52315. 
 
7. Rinkliavos kainos: 
7.1.Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis) – I zona 50 

Eur, II zona 40 Eur, III zona 38 Eur. 
7.2. Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (be sėdimomų vietų) - I zona 40 

Eur, II zona 36 Eur, III zona 30 Eur. 
7.3. Prekyba maisto produktais (b sėdimų vietų) -  I zona 20 Eur, II zona 20 Eur, III zona 16 

Eur. 
7.4. Prekyba suvenyrais, tautodailės dirbiniais, reklaminės akcijos ir kt. -  I zona 16 Eur, II 

zona 16 Eur, III zona 6 Eur. 
7.5. Rinkliava už vienkartinės licencijos prekiauti alumi ir sidru išdavimą – 17 Eur. 
8. Nustatytos vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas renginių metu 

išdavimą lengvatos rinkliavos mokėtojams:  
8.1. 50 procentų: 
8.1.1.sukakusiems senatvės pensijos amžių; 
8.1.2. neįgaliesiems ir neįgaliųjų ne pelno siekiančioms organizacijoms; 
8.1.3. tėvams arba įtėviams, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip 
pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, arba vyresnį 

neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; motinai (įmotei) 



arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) augina vienas (viena) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat 
vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose; 

8.1.4. bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams; 
8.1.5. meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, tautodailininkams, tradicinių amatų 

meistrams, sertifikuotiems kulinarinio ir tautinio paveldo produktų gamintojams ir ūkininkams, 
kurie prekiauja savos gamybos produkcija. 

8.2. 100 procentų: 
8.2.1. Druskininkų savivaldybės moksleiviams, prekiaujantiems savos gamybos produkcija. 

 
 

_____________________________________ 


