LEIDIMO NAUDOTIS AIKŠTELE SUTARTIS Nr. 2021/_____
202_ m. _________ d.
Klaipėda
Vadovaujantis 2011 m. balandžio 7 d. Klaipėdos miesto Tarybos sprendimu Nr. T2-103
prekybą gėlėmis, žvakėmis prie Lėbartų kapinių organizuoja UAB „Senasis turgus“,
UAB „Senasis turgus“, registruota adresu Turgaus a. 5, Klaipėda, įmonės kodas
140842929, atstovaujama direktoriaus ___________________________, veikiančio pagal
įmonės įstatus, toliau Įmonė iš vienos pusės ir
________________________________________________________________________________,
toliau Leidimo gavėjas. Kartu vadinami Šalimis, sudarė šią Leidimo naudotis aikštele sutartį (toliau Sutartis):
1. Sutarties objektas:
1.1. Įmonė suteikia Leidimo gavėjui teisę naudotis aikštele, kurioje Leidimo gavėjas vykdys
prekybą gėlėmis, vainikais, žvakėmis, puokštėmis ir gėlių krepšeliais;
1.2. Leidimo gavėjas įsipareigoja mokėti mokestį Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir
terminais.
2. Šalių teisės ir pareigos:
2.1. Įmonė įsipareigoja:
2.1.1 suteikti Leidimo gavėjui teisę naudoti aikštelę Nr. ____ (toliau - Aikštelė),
esančią pirmoje/antroje/trečioje (reikiamą pabraukti) automobilių stovėjimo
zonoje adresu Lėbartų k., Dovilų sen., LT-96225, Klaipėdos r.;
2.1.2 Sutarties galiojimo laikotarpiu neperleisti Aikštelės naudojimo leidimo teisių
tretiesiems asmenims.
2.2. Leidimo gavėjas įsipareigoja:
2.2.1 laikytis bendrųjų tvarkos taisyklių reikalavimų – ne prekybos laikotarpiu kapinių
prieigose ir automobilių aikštelėje nepalikti šiukšlių, prekybos priemonių„stelažų“, skėčių nuo saulės pagrindų ir kitų įvairių pagalbinių priemonių, nes
atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės Tvarkos skyriaus 2021-02-04 raštą
Nr. (11.5)-MD3-23, Klaipėdos miesto savivaldybės Tvarkos skyriui tvarkant
kapinių prieigas, paliktos prekybos priemonės gali būti surinktos ir išvežtos kaip
atliekos;
2.2.2 laikytis priešgaisrinės apsaugos, sanitarijos taisyklių bei kitų teisės aktais
nustatytų reikalavimų, pagal kuriuos yra siekiama tinkamo ir saugaus Aikštelės
eksploatavimo;
2.2.3 neperleisti iš šios Sutarties kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims.
3. Leidimo mokestis ir atsiskaitymo sąlygos:
3.1. Šiltojo sezono laikotarpiu – Leidimo gavėjas nuo kovo 15 d. iki lapkričio 15 d. imtinai
už leidimą naudotis Aikštele kas mėnesį moka fiksuotą 120 eurų (PVM įskaičiuota)
mokestį už vieną aikštelę. Už laikotarpius nuo kovo 15 iki 31 d. ir nuo lapkričio 1 d. iki
15 d., Leidimo gavėjas moka po 60 eurų (PVM įskaičiuota) už vieną vietą. Mokestis
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turi būti sumokamas per einamojo mėnesio penkias darbo dienas pavedimu į Įmonės
atsiskaitomąją sąskaitą LT43 4010 0423 0108 5309 arba Įmonės kasoje, adresu Turgaus
a. 5, Klaipėda.
3.2. Šaltojo sezono laikotarpiu – Leidimo gavėjui nuo lapkričio 16 d. iki kovo 14 d. imtinai,
4 eurų (PVM įskaičiuota) dienos mokestis vienai vietai skaičiuojamas tik už tą dieną,
kai Leidimo gavėjas naudojasi aikštele. Tokiu atveju Leidimo gavėjas atvykęs į Aikštelę
privalo telefonais 8688 72768 arba 846 412 505 iki 10 val. ryto užsiregistruoti, kad tą
dieną naudojasi Aikštele. Mokestis už dienas, kuriomis Leidimo gavėjas naudojosi
aikštele, sumokamas kitą mėnesį per penkias darbo dienas pavedimu į Įmonės
atsiskaitomąją sąskaitą LT43 4010 0423 0108 5309 arba Įmonės kasoje, adresu Turgaus
a. 5, Klaipėda.
4. Sutarties galiojimo ir nutraukimo sąlygos:
4.1. Ši sutartis įsigalioja nuo 2021 m. kovo 15 d. ir galioja iki 2022 m. kovo 15 d.;
4.2. Jeigu prieš du mėnesius iki termino pabaigos Leidimo gavėjas raštiškai nepraneša
Įmonei apie pageidavimą nepratęsti sutarties, sutartis automatiškai pratęsiama dar
vienerių metų terminui. Pratęsimų skaičius neribojamas.
4.3. Kiekviena iš Sutarties Šalių gali nutraukti šią Sutartį prieš terminą raštiškai įspėjusi kitą
šalį prieš 60 kalendorinių dienų;
4.4. Įmonė pasilieka teisę keisti Sutarties punktuose Nr. 4.1. ir Nr. 4.2. nurodytą mokestį
informuojant apie tai kitą Šalį prieš 60 kalendorinių dienų;
4.5. Pažeidus šios Sutarties 2.2. ir 3 punktus, Įmonė pasilieka sau teisę nutraukti sutartį prieš
terminą.
5. Baigiamosios nuostatos:
5.1. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims šios Sutarties sąlygų, išskyrus
valstybines institucijas, kurios įstatymo numatytais atvejais turi teisę gauti šią
informaciją;
5.2. Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti, teisme
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
5.3. Šalys pripažįsta nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes;
5.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Įmonei, o kitas
perduodamas Leidimo gavėjui.
Įmonė:
UAB „ Senasis turgus
Turgaus a.5, Klaipėda
Įmonės kodas 140842929
Tel.846412503,
Direktorius

________________________
(parašas)

Leidimo gavėjas:

_________________________
(Vardas Pavardė)
__________________________________
(telefono numeris)
__________________________________
(elektroninis paštas)
_________________________________
(parašas)
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