
Vietinė rinkliava už naudojimąsi 
Birštono kurorto viešąja infrastruktūra

Vietinė rinkliava už naudojimąsi Birštono kurorto viešąja 
infrastruktūra yra renkama jau nuo 2013 m.

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 
(toliau – vietinė rinkliava) įvedama vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos 
rinkliavų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, 
Biudžeto sandaros įstatymu.

Iš šios rinkliavos gautos lėšos panaudojamos kurorto 
infrastruktūrai gerinti, miesto įvaizdžiui formuoti bei 
populiarinti ne kurortinio sezono metu Birštone vykstančius 
renginius. 

Rinkliavą mokėti turi kiekvienas, apsistojęs Birštono  
viešbučiuose, sanatorijose ar privačiame sektoriuje.
Poilsiautojai, apsistojantys Birštone, paslaugos teikėjui moka 
po vieną eurą už suteiktą kiekvieną nakvynę.

Vietinės rinkliavos mokėtojas, teikdamas informaciją apie 
nakvynių kainas, privalo informuoti apgyvendinimo 
paslaugos gavėją apie Birštono kurorte nustatytą vietinę 
rinkliavą.

www.birstonas.lt

Juridiniai ir fiziniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas Birštono kurorte (toliau – asmenys), iki kito 
mėnesio 15 dienos Birštono savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriui privalo pateikti 
užpildytą mokestinio laikotarpio (mėnesinę) Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra 
deklaracijos formą.

Deklaraciją turi pasirašyti atsakingi asmens darbuotojai. Deklaracija Birštono savivaldybės Biudžeto ir 
apskaitos skyriui pateikiama dviem egzemplioriais, iš kurių vienas, pasirašytas skyriaus darbuotojo, 
grąžinamas asmeniui, pateikusiam Deklaraciją.

Deklaraciją pateikti galima ir el. p.:
aldona.buneviciene@birstonas.lt, onute.grigoniene@birstonas.lt.

Deklaracija Vietinei rinkliavai apskaičiuoti pildoma vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės 
viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracija.

Deklaracijos pildymas

Vietinė rinkliava – tai Birštono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta rinkliava už naudojimąsi 
Birštono kurorto viešąja infrastruktūra, galiojanti Birštono kurorto teritorijoje.
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Vietinė rinkliava – tai Birštono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta rinkliava už naudojimąsi Birštono kurorto 
viešąja infrastruktūra, galiojanti Birštono kurorto teritorijoje.
Birštono kurorto teritorija – Birštono miestas, kuriam Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų 
įstatymu suteiktas kurorto statusas.
Apgyvendinimo paslaugos gavėjas – fizinis asmuo, kuris atvyksta į Birštono kurortą ir iš apgyvendinimo teikėjo gauna 
bent vieną nakvynės paslaugą.
Apgyvendinimo paslaugos teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris teikia viešbučio tipo ar specialaus apgyvendinimo 
paslaugas.
Vietinės rinkliavos mokėtojas – apgyvendinimo paslaugos teikėjas
Viešbučio tipo apgyvendinimo paslaugos – apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia viešbučiai, moteliai, svečių 
namai.
Specialaus apgyvendinimo paslaugos – apgyvendinimo paslaugos, kurias teikia kurorto sanatorijos, reabilitacijos 
centrai, kempingai, svečių ir poilsio namai, fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus.
Viešoji kurorto infrastruktūra – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, įranga ir bendro 
naudojimo želdynai, gėlynai, sudarantys visuomenei galimybę naudoti kurorte esančius gamtinius išteklius 
sveikatinimo, turizmo ir poilsio reikmėms.

Vietinės rinkliavos panaudojimas

Vietinės rinkliavos dydis

Vietinės rinkliavos lėšos naudojamos viešosios kurorto infrastruktūros priežiūrai ir atnaujinimui bei kurorto reklamai. 

Vietinės rinkliavos nemoka:
- Asmenys, kuriems medicininės reabilitacinės paslaugos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų; 
- Vaikai iki 18 metų.

Vietinės rinkliavos skaičiavimo ir mokėjimo tvarka

Birštono savivaldybės informacija

www.birstonas.lt

Vietinė rinkliava skaičiuojama nuo apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus. 
Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.TSE-141. Juo nustatomas rinkliavos 
dydis – 2 Eur (kai apsistojama 1–7 paras), nuo 8-os nakvynės – 1 Eur. 

T. y. apsistojus savaitei reikėtų mokėti 14 Eur (7x2=14), gyvenant 8 paras – 15 Eur (7x2+1), 
9 paras – 16 Eur (7x2+1+1) ir t.t.

• Deklaraciją pildo vietinės rinkliavos mokėtojas, vadovaudamasis deklaracijos pildymo tvarka.
• Deklaracijos blanką galima gauti Savivaldybės administracijos Biudžeto ir apskaitos skyriuje arba rasti 
Savivaldybės interneto puslapyje www.birstonas.lt.
• Mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, už kurį apskaičiuojama ir sumokama vietinė rinkliava.
• Deklaracija turi būti pateikta raštu mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos. Už 
deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą atsako vietinės rinkliavos mokėtojas įstatymų nustatyta 
tvarka.
• Vietinė rinkliava turi būti sumokama mokestiniam laikotarpiui pasibaigus iki kito mėnesio 25 dienos.
• Vietinė rinkliava sumokama į Birštono savivaldybės administracijos sąskaitą, nurodytą vietinės rinkliavos 
deklaracijoje.
• Deklaracijos nepateikimas neatleidžia nuo prievolės sumokėti vietinę rinkliavą laiku.

DEKLARACIJOS 
FORMA
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