Forma
PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
201_ m. __________ d.
įsakymu Nr. ____________

PRAMOGINIŲ ĮRENGINIŲ SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE ĮRENGIMO
SUTARTIS
Šiauliai, du tūkstančiai ______________ metų ......... ........... d.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos
direktoriaus _________________, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės sudaromų sutarčių
pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą 2013 m. gruodžio 19 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. T-320, toliau vadinama ________________ir __________________, atstovaujama
____________________, veikiančio pagal _________, toliau vadinama Konkurso laimėtoju,
(____________________abu kartu toliau sutartyje – Šalys, o kiekvienas atskirai - Šalis),
atsižvelgiant į Konkurso, įvykusio 20__ m. _______ d. rezultatus, sudarė šią sutartį.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.Savivaldybės administracija Paslaugų pramoginiais įrenginiais teikėjo parinkimo
konkurso (toliau – Konkurso) laimėtojui suteikia teisę įrengti ir eksploatuoti nesudėtingus
pramoginius įrenginius (toliau – pramoginiai įrenginiai) Šiaulių miesto viešojoje vietoje (nurodyti
vietą), kurios plotas yra _____ kv. m, pramoginių renginių užimamas plotas yra ___________ kv. m.
1.2. Viešosios vietos, kurioje įrengiami pramoginiai įrenginiai, žemės nuomos sutartis
nesudaroma, Konkurso laimėtojas, kuris įrengia pramoginius įrenginius viešojoje vietoje neturi jokių
juridinių teisių į laikinai naudojamą viešosios vietos plotą.
1.3. Teritorija pramoginiams įrenginiams įrengti ir eksploatuoti Konkurso laimėtojui
skiriama nuo 201_ m. _________ d. iki 201_ m. ____________1 d. su galimybe sutarties terminą
pratęsti.
1.4. Pramoginių įrenginių veiklos terminas – nuo 201____ m. ___ d. iki 201________ d.
1.5. Pramoginių įrenginių darbo laikas darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis –
ne anksčiau kaip nuo ____ val. ir ne ilgiau kaip iki ___ val.
II. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti, ar Konkurso laimėtojas tinkamai vykdo
šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
2.2. Konkurso laimėtojas privalo:
2.2.1. prieš pradėdamas montuoti pramoginius įrenginius, vadovaudamasis Šiaulių miesto
savivaldybės viešosiose vietose teikiamų paslaugų pramoginiais įrenginiais tvarkos aprašu (toliau –
Aprašas), patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d.sprendimu Nr. T-280,
privalo gauti leidimą teikti viešosiose vietose paslaugas pramoginiais įrenginiais ir sumokėti vietinę
rinkliavą už leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išdavimą. Mokėjimo pavedimo ar kvito
kopija kartu su prašymu ir kitais dokumentais pagal Aprašą, išduoti leidimą pateikiama Savivaldybės
administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriui.
2.2.2. teritorijoje, kurioje eksploatuojami pramoginiai įrenginiai, savo lėšomis įrengti
šiukšlių dėžes, konteinerius, biotualetus, vietas rankoms nusiplauti ir nuolat joje palaikyti švarą ir
tvarką, savo lėšomis atnaujinti susidėvėjusius pramoginius įrenginius;
2.2.3. tvarkyti ir sutarties galiojimo metu prižiūrėti visą teritoriją ir aplinką pagal
Savivaldybės tarybos 2003 d. birželio mėn. 26 sprendimu Nr. T-754 patvirtintas Šiaulių miesto
tvarkymo ir švaros taisykles;
2.2.4. laikytis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30
d. įsakymu Nr. A1-45 patvirtintų Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių reikalavimų,

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio d. 28 d. sprendimu Nr. T-275 patvirtintų
Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių, Leidimo teikti paslaugas
pramoginiais įrenginiais išdavimo tvarkos aprašo reikalavimų, įgaliotos įrenginių techninės būklės
tikrinimo įstaigos ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos reikalavimų;
2.2.5. laikytis Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių ir neviršyti
maksimalaus 90 decibelų ir ekvivalentinio 85 decibelų garso lygio pramoginių įrenginių teritorijoje
bei neviršyti maksimalaus 70 decibelų ir ekvivalentinio 65 decibelų garso lygio gyvenamųjų ir
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, besiribojančioje su pramoginių įrenginių teritorija;
2.2.6. viešąja vieta naudotis taip, kad ji vėliau liktų nepakitusi:
2.2.6.1. negadinti viešojoje vietoje ir šalia esančių miesto infrastruktūros elementų esančių
– grindinio, šviestuvų, suoliukų ir kitų objektų;
2.2.6.2. nenaikinti, nežaloti šalia esančių augalų (medžių, krūmų ir gėlynų) ir jiems nekenkti,
o jeigu jie patenka į pramoginių įrenginių teritoriją, nuolat prižiūrėti;
2.2.7. organizuodamas masinį renginį šioje teritorijoje, iki renginio organizavimo darbų
pradžios, gauti Savivaldybės administracijos leidimą;
2.2.8. už naudojamą elektros energiją ir vandenį mokėti tiekėjams, prieš tai su jais pasirašius
sutartis;
2.2.9. investuoti į vietos populiarinimą bei jos funkcionalumo atskleidimą (investicijos į
reklamą žiniasklaidos priemonėse, internete, socialiniuose tinkluose, dalomojoje medžiagoje),
pabrėžiant Savivaldybės administracijos kaip partnerio įsitraukimą į vietos sutvarkymą ir pritaikymą
laisvalaikio veiklai;
2.2.10. Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo, suteikti Sutarties įvykdymo garantiją,
t. y. pervesti piniginį užstatą į Savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161,
bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865. Užtikrinimo suma 2 000 Eur.
Sutartis, pateikiant piniginį užstatą įsigalioja piniginio užstato įskaitymo į Savivaldybės
administracijos sąskaitą dieną. Pramoginių įrenginių rengėjui pažeidus bet kurią sutarties sąlygą,
Savivaldybės administracija įgauna teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo garantija – piniginiu užstatu;
2.2.11. pasibaigus veiklos terminui, taip kaip numatyta 1.4. punkte terminui per 10
kalendorinių dienų, savo lėšomis išmontuoti pramoginius įrenginius ir sutvarkius visą teritoriją,
atstačius pakitusias ir sugadintas dangas aktu perduoti Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir
aplinkos skyriui. Teritorija turi būti tvarkinga ir estetiškai nepakitusi, danga nepažeista (atstatyta),
medžiai nepažeisti.
III. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
3.1. Paslaugų teikėjo atsakomybė yra iki paslaugų teikimo pradžios pasirengti ir gauti
teigiamą atsakingos institucijos išvadą dėl veiklos vykdymo Natura2000 teritorijoje (Rėkyvos
ežeras) pagal 2006 m gegužės 22 d. įsakymą Nr. D1-255 ,,Dėl planų ar programų ir planuojamos
ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3.2. Jeigu Konkurso laimėtojas nesilaiko Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklių,
Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių, Triukšmo prevencijos
Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių, už taisyklių nesilaikymą taikoma administracinė
atsakomybė Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.
IV. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
4.1. Sutartis įsigalioja nuo piniginio užstato įskaitymo į Savivaldybės administracijos
sąskaitą dienos ir galioja iki 20__ m. __________d.
4.2. Šioje sutartyje numatytos Konkurso laimėtojo teisės ir pareigos negali būti perduotos
tretiesiems asmenims.
4.3. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse nustatytais pagrindais ir atvejais.
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4.4. Savivaldybės administracija, prieš dvi savaites registruotu laišku įspėjusi Konkurso
laimėtoją, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu Konkurso laimėtojas nevykdo sutartyje
numatytų įsipareigojimų:
4.4.1. vėluoja laiku sumokėti ar iš viso nemoka šios sutarties 1.2 punkte nurodytos vietinės
rinkliavos ir (ar) negavo leidimo teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais;
4.4.2. neįvykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų per 14 kalendorinių dienų nuo
Savivaldybės administracijos rašytinio įspėjimo apie trūkumus gavimo dienos;
4.4.3. teritorijoje neužtikrina ir (ar) nepalaiko viešosios tvarkos, ji yra netvarkinga;
4.4.4. dėl Konkurso laimėtojo kaltės negaunami pramoginiams įrenginiams įrengti ir
eksploatuoti reikalingi leidimai.
4.4.5. jei pramoginių įrenginių išdėstymas viešosiose vietose neatitinka su topografiniame
plane pažymėtomis jų išdėstymo vietomis, neatitinka su paraiška pateiktų pramoginių įrenginių
vaizdų (brėžinių) matmenų, vizualizacijos.
4.4.6. jei buvo taikyta administracinė atsakomybė už sutarties 3 punkte išvardintų taisyklių
pažeidimus.
4.5. Jei Sutartis nutraukiame dėl Konkurso laimėtojo kaltės arba pabaigus veiklą, nustatytais
terminais, Konkurso laimėtojas nesutvarko teritorijos, taip kaip numatyta 2.2.11 punkte – Sutarties
įvykdymo garantija lieka Savivaldybės administracijai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
5.1. Konkurso laimėtojas privalo laikytis papildomų sąlygų:
5.1.1. teritoriją pritaikyti laisvalaikio paslaugoms teikti, pramoginiams įrenginiams įrengti ir
eksploatuoti;
5.1.2. turėti galiojantį paslaugos teikėjo civilinės atsakomybės draudimą, pirmosios
medicinos pagalbos priemones ir užtikrinti, kad darbuotojai parko lankytojams galėtų suteikti pirmąją
medicinos pagalbą;
5.2. Konkurso laimėtojas pramoginius įrenginius įrengia savo lėšomis ir jie yra Konkurso
laimėtojo nuosavybė.
5.3. Sutartį galima pratęsti iki ________ metų abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
5.4. Kilę ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis, sprendžiami teismine tvarka.
5.5. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu
egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.
5.6. Šis sutartis ir jos priedai - neatskiriamos šios sutarties dalys, pasirašytos dviem
egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties šaliai.
5.7. Sutarties priedai – Konkurso laimėtojo pasiūlymo dokumentai, reikalavimai ir sąlygos
paslaugų pramoginiais įrenginiais tiekėjui.
Šalių rekvizitai:
_____________________
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Adresas______________
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295
Kodas _______________
Kodas 188771865
A/s Nr. LT____________
A/s Nr. LT737300010002407640
Bankas_______________
AB Swedbank bankas
Banko kodas __________
Banko kodas 73000
Tel. (8- ) _____________
Tel. (8-41) 500 510
Faks. (8- ) ____________
Faks. (8-41) 524 510
_______________________
A.V.
Administracijos direktorius A.V.
Sutarties kuratorius :
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