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PRAMOGŲ IR POILSIO PASLAUGŲ TEIKIMO GARGŽDŲ KARJERŲ TERITORIJOJE
SUTARTIS
201 m.

d. Nr. dddddd
Gargždai

I. SUTARTIES ŠALYS
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kodas 188773688, adresas Klaipėdos g. 2, LT96130 Gargždai (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito
Karbausko, veikiančio pagal 2015 m. balandžio 14 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
sprendimą Nr. T11-6 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ ir
XXXXXXXXXX, įmonės kodas XXXXX, adresas XXXX (toliau – Paslaugų teikėjas),
atstovaujama įmonės direktoriaus XXX, veikiančio pagal XXX, vadovaudamiesi Klaipėdos rajono
savivaldybės administracijos komisijos sprendimu (201....- - Protokolas Nr. ), toliau kartu šioje
Pramogų ir poilsio paslaugų teikimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią
Pramogų ir poilsio paslaugų teikimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų
sąlygų.
II. SUTARTIES OBJEKTAS, KITOS SĄLYGOS IR SĄVOKOS
1. Sutarties objektas – pramogų ir poilsio paslaugų teikimas teritorijoje, apibrėžtoje xxxxx
Paslaugų teikimo Konkursiniame pasiūlyme.
2. Pramogų ir poilsio paslaugos – aiškiai apibrėžtos teritorijos, esančios vandens telkinyje
ir jo pakrantėje, kompleksiškai teikiamos poilsio, rekreacijos ar laisvalaikio praleidimo paslaugos
bei prekyba (toliau – Paslaugos).
3. Paslaugų teikimo teritorija – tai Gargždų karjerų (Gargždų seniūnijoje) teritorijos dalis,
kurioje planuojama teikti ir teikiamos Paslaugos.
4. Nustatomi tokie poilsio ir turizmo laikotarpiai:
4.1. vasaros poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d.;
4.2. žiemos poilsio ir turizmo sezono trukmė nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d.
5. Paslaugų teikėjui žiemos poilsio ir turizmo laikotarpiu (nuo spalio 1 d. iki balandžio 30
d.) raštu informavus leidimą išdavusį asmenį, kad paslaugos nebus teikiamos, leidimo teikti
Paslaugas galiojimas laikinai sustabdomas ir rinkliavos mokestis už minėtas Paslaugas žiemos
poilsio ir turizmo laikotarpio metu nemokamas
III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
7. Administracija įsipareigoja:
7.1. leisti Paslaugų teikėjui Gargždų karjerų teritorijos (Gargždų seniūnijoje) xxx ha plote
teikti Paslaugas pagal Pramogų ir poilsio paslaugų teikimo Gargždų karjerų teritorijoje konkursui
pateiktą Pasiūlymą, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis;
7.2. Paslaugų teikėjui pateikus dokumentus išduoti leidimą Paslaugų teikimui.
8. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:
8.1. pradėti teikti Paslaugas Pasiūlyme nurodytais terminais. Privaloma pradėti teikti bent
vieną iš Paslaugų ne vėliau kaip nuo gegužės 1 d., tačiau galima ir anksčiau;
8.2. prieš pradedant veiklą/darbus Paslaugų teikimo teritorijoje, gauti leidimą Paslaugoms
teikti ir mokėti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą už Pasiūlyme
nurodytą plotą. Pasikeitus teisės aktams, nustatantiems vietinės rinkliavos dydį, Paslaugų teikėjas
privalo mokėti vietinę rinkliavą pagal galiojančius teisės aktus. Paslaugų teikėjas, suderinęs su
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), turės teisę teikti nurodytas
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Pasiūlyme bei naujas veiklas schemos patvirtintoje teritorijoje už jas sumokėjęs rinkliavą bei
suderinęs Paslaugų teikimą teisės aktuose numatyta tvarka;
8.3. per pirmus Sutarties galiojimo metus Paslaugų teikimo teritorijoje investuoti ne mažiau
kaip 30 proc. planuojamų investuoti lėšų ir pasibaigus pirmiems Sutarties galiojimo metams per 1
mėn. pateikti Administracijai atliktas investicijas įrodančius dokumentus. Iš viso į Paslaugų teikimą
investuoti ne mažiau XXXX (XXX) Eur ir iki kiekvienų metų vasario 1 d. pateikti Administracijai
dokumentus (sutarčių, sąskaitų, darbų atlikimo aktų, apmokėjimo dokumentų kopijas),
patvirtinančius apie investicijas Paslaugų teikimo teritorijoje;
8.4. jei Pasiūlymas apima vandens teritoriją, Paslaugų teikimo teritorijoje užtikrinti saugumą
vandenyje pagal galiojančius teisės aktus;
8.5. turėti pirmosios medicininės pagalbos priemones ir užtikrinti, kad darbuotojai galėtų
suteikti pirmąją medicinos pagalbą pagal galiojančius teisės aktus;
8.6. užtikrinti, kad pramogų ir poilsio pramogų įranga bei statiniai atitiktų būtinus įrengimų
priežiūros ir saugaus eksploatavimo reikalavimus pagal galiojančius teisės aktus;
8.7. Paslaugų teikimo teritorijoje tvarkyti ir palaikyti švarą pagal Klaipėdos rajono miestų ir
kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisykles, patvirtintas Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos sprendimu;
8.8. Paslaugų teikimo teritorijoje įrengti šiukšlių dėžes, rūšiavimo konteinerius, tualetus,
kurie būtų pritaikyti naudotis neįgaliesiems ir kitas švarą bei tvarką palaikančias priemones
suderinus su atsakingomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka;
8.9. genėti, esant poreikiui kirsti esamus želdinius (gavus Administracijos leidimą);
8.10. pagal poreikį šienauti Paslaugų teikimo teritoriją;
8.11. garso įrangą naudoti neviršijant ribinių triukšmo dydžių, netrikdant viešosios rimties,
laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų;
8.12. užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos saugumą teisės aktų nustatyta tvarka;
8.13. jei Pasiūlymas apima vandens teritoriją, įrengti plūdurus, žyminčius kilnojamiesiems
atrakcionams naudojamą vandens telkinio dalį, ir užtikrinti, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys;
8.14. pastatyti dviračių stovus;
8.15. parengti įrangos naudojimo taisykles ir jas bei informaciją apie naudojamą vandens
telkinio dalį (jei Pasiūlymas apima vandens teritoriją), darbo laiką, atsakingą asmenį skelbti
matomoje vietoje;
8.17. parengti projektinę dokumentaciją komunikacijų, būtinų Paslaugų teikimui, įrengimui
ir laikinų įrenginių, numatytų Pasiūlyme, statymui, ją suderinti su Administracija bei nustatyta
tvarka, gauti leidimus ir savo lėšomis įrengti reikalingus inžinerinius tinklus bei pastatyti laikinus
įrenginius (jei tai reikalinga);
8.18. pasibaigus leidimo Paslaugoms teikti galiojimo terminui ir jo laiku nepratęsus,
panaikinus leidimą ar pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ne vėliau kaip per 30 dienų savo
lėšomis išmontuoti laikinus įrenginius bei įrangą, sutvarkyti teritoriją ir pagal aktą ją perduoti
Administracijai. Jei įrenginiai ar laikini statiniai per nurodytą terminą nebus išmontuoti, laikoma,
kad Paslaugų teikėjas neatlygintinai juos perduoda Administracijai.
8.19. Paslaugų teikėjas privalo laikytis Prekybos ir paslaugų teikimo Klaipėdos rajono
savivaldybės Tarybos nustatytose viešose vietose taisyklių ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo,
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytomis vietinėmis rinkliavomis ir
patvirtintais vietinių rinkliavų nuostatais. Pasikeitus nurodytiems teisės aktams, Paslaugų teikėjas
privalo laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
8.20. Paslaugų teikėjas įrengti išorinę reklamą gali tik turėdamas leidimą ir laiku sumokėjęs
mokestį pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą už visą išorinės
reklamos leidimo laikotarpį. Pasikeitus teisės aktams, nustatantiems rinkliavos dydį, Paslaugų
teikėjas privalo mokėti vietinę rinkliavą pagal galiojančius teisės aktus.
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IV. ATSAKOMYBĖ
9. Jeigu Administracija užfiksuoja, kad Paslaugos teikiamos netinkamai, t. y., ne pagal
Paslaugų teikėjo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ji gali raštu teikti įspėjimą ir nurodymą
pašalinti trūkumus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
10. Per nurodytą terminą nepašalinus trūkumų Paslaugų teikėjas Administracijai sumoka
baudą lygią 100 EUR (vienas šimtas eurų), gavus antrąjį įspėjimą dėl tų pačių trūkumų ir per
nurodytą terminą jų nepašalinus – baudą 300 EUR (trys šimtai eurų). Jei gavus trečiąjį įspėjimą dėl
tų pačių trūkumų per nurodytą terminą Paslaugų teikėjas jų nepašalina, inicijuojamas Sutarties
nutraukimas ir leidimo teikti Paslaugas panaikinimas šioje Sutartyje numatyta tvarka.
11. Per metus nustačius daugiau nei du pažeidimus už netinkamą įsipareigojimų vykdymą
inicijuojamas Sutarties nutraukimas ir leidimo teikti Paslaugas panaikinimas šioje Sutartyje
nustatyta tvarka.
V. SUSIRAŠINĖJIMAS
12. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti
registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:
Administracijos kontaktinis asmuo

Paslaugų
asmuo

teikėjo

kontaktinis

Vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
Faksas
El. paštas
13. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį
pranešdama ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji
neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais
žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto
pagal tuos duomenis.
VI. GINČŲ SPRENDIMAS
14. Visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl Sutarties taikymo ir
aiškinimo, sprendžiami derybų būdu. Ginčo pradžia laikoma rašto, kuriame išdėstyta ginčo esmė,
pateikimo data.
15. Nepavykus nesutarimų išspręsti derybų būdu, visi ginčai, nesutarimai, pretenzijos ir
reikalavimai, kylantys dėl Sutarties taikymo, vykdymo bei aiškinimo, sprendžiami Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
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VII. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE)
16. Paslaugų teikėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį
neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Paslaugų teikėjas įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų
aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis
priemonėmis, pvz.: Vyriausybės sprendimai ir kiti aktai, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai, politiniai
neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirėmimai, gaisrai, potvyniai,
kitos stichinės nelaimės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos
(force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“. Esant nenugalimos
jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra
atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą
arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.
17. Paslaugų teikėjas, prašantis jį atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti Administracijai
raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas
nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdamas įrodomus, kad imtasi visų pagrįstų
atsargumo priemonių ir įdėtos visos pastangos, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip
pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta
įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
18. Pagrindas atleisti Paslaugų teikėją nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos
aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo
pateikimo momento.
VIII. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
19. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:
Sutarties
įvykdymo Sutarties
Sutarties
Sutarties
įvykdymo
užtikrinimo būdai
įvykdymo
įvykdymo
užtikrinimo
galiojimo
užtikrinimo
užtikrinimo
terminas
pateikimo
vertė
terminas
Sutarties
įvykdymo Tiekėjas pateikia Užtikrinimo vertė Įsigalioja
Lietuvos
užtikrinimas (Lietuvos ne vėliau kaip per – 3 000 Eur
Respublikoje ar užsienyje
Respublikoje
ar 5 darbo dienas
registruoto
banko
užsienyje
registruoto nuo
Sutarties
garantijos,
draudimo
banko
garantija, pasirašymo
bendrovės laidavimo rašto,
draudimo
bendrovės dienos.
ar kredito unijos garantijos
laidavimo
raštas
išdavimo dieną arba jame
(pateikiamas kartu su
nurodytą vėlesnę dieną ir
galioja iki tol, kol galioja
draudimo
poliso
originalu), ar kredito
Sutartis,
t.
y.,
120
unijos garantija).
mėnesių.
19.1. Sutarties 18 punkte nurodytu terminu Paslaugų teikėjas pateikia Sutarties įvykdymo
užtikrinimą. Jei Paslaugų teikėjas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia,
laikoma, kad Paslaugų teikėjas atsisakė sudaryti Sutartį.
19.2. Sutarties įvykdymo užtikrinime privalo būti nurodyta, kad Sutarties įvykdymo
užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo įsipareigoja nedelsiant sumokėti Administracijai užtikrinimo
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sumą, gavęs Administracijos pirmą raštišką pareikalavimą. Administracija neprivalo pagrįsti savo
reikalavimo, tačiau privalo nurodyti, kurios Sutarties sąlygos buvo nevykdomos.
19.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Administracija gali raštu pareikalauti Paslaugų teikėjo per 10
(dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir
ankstesnysis. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Administracija turi teisę nutraukti
Sutartį.
19.4. Jei Paslaugų teikėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai,
Administracija pareikalauja sumokėti visą sumą, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo
(garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti. Prieš pateikdama reikalavimą sumokėti pagal
Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Administracija įspėja apie tai Paslaugų teikėją, nurodydama dėl
kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą.
19.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo
galiojimo termino pabaigos, Paslaugų teikėjui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties
įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai
įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Administracija
grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei
antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Administracija atsisako savo teisių pagal garantinį raštą,
arba kad Paslaugų teikėjas įvykdė savo įsipareigojimus ir Administracija jam neturi pretenzijų.
19.6. Jei Administracija pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Paslaugų teikėjas,
siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti
Administracijai naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir
ankstesnysis. Jei Paslaugų teikėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Administracija turi teisę nutraukti
Sutartį.
IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS
20. Sutartį Administracija gali nutraukti vienašališkai, įspėjus apie tai Paslaugų teikėją prieš
30 kalendorinių dienų, jeigu:
20.1 Paslaugų teikėjas pakartotinai nesilaiko galiojančių prekybos ir paslaugų teikimo
Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos nustatytose viešose vietose taisyklių ir leidimų išdavimo
tvarkos aprašo, vietinių rinkliavų nuostatų, Klaipėdos rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių
tvarkymo, švaros ir viešosios tvarkos taisyklių bei kitų šias veiklas reglamentuojančių teisės aktų
reikalavimų arba šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų;
20.2. Paslaugų teikimo zona įrengta arba pertvarkoma nesilaikant Pasiūlymo;
20.3. Paslaugų teikėjui neišduodamas arba panaikinamas leidimas teikti Paslaugas dėl
Paslaugų teikėjo kaltės;
20.4. Paslaugų teikėjas nepašalina nustatytų pažeidimų per nurodytą terminą, kaip numatyta
šios Sutarties 10 punkte;
20.5. Paslaugų teikėjui daugiau nei du kartus per metus užfiksuojamas pažeidimas už
netinkamą įsipareigojimų vykdymą, kaip numatyta šios Sutarties 11 punkte.
21. Nutraukus sutartį dėl Paslaugų teikėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo, ar
nevykdymo Paslaugų teikėjas privalo atlyginti Administracijos patirtus nuostolius.
22. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, jei
Administracija pripažįsta jas svarbiomis. Apie Sutarties nutraukimą Paslaugų teikėjas raštu praneša
Administracijai prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
23. Jei Sutartis nutraukiama Paslaugų teikėjo iniciatyva be svarbių priežasčių arba Sutartis
nutraukiama dėl Sutarties 8.1 – 8.3 punktų nevykdymo Paslaugų teikėjas privalo sumokėti baudą,
lygią 10 000 Eur.
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24. Nutraukus Sutartį Paslaugų teikėjas (leidimo turėtojas) kreipiasi į asmenį, išdavusį
leidimą su prašymu panaikinti leidimą bei į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl vietinės rinkliavos
gražinimo klausimo sprendimo.
IX. SUTARTIES GALIOJIMAS
25. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 10 (dešimt) metų.
26. Sutartis gali būti pratęsta raštišku šalių susitarimu ne ilgesniam nei 10 metų laikotarpiui.
27. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik abiejų Šalių raštišku susitarimu.
28. Sutarties vykdymo metu Paslaugų teikėjas gali siūlyti teikti papildomas veiklas, gavęs
Administracijos raštišką sutikimą ir įsipareigodamas išsiimti leidimus.
29. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį
jokiai trečiajai Šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
30. Jeigu Paslaugų teikėjas dalį savo teisių perduoda trečiajai Šaliai, jis yra atsakingas už
trečiosios Šalies, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už
savo paties veiksmus ar neveikimą.
31. Kilę tarp Sutarties Šalių ginčai sprendžiami derybomis. Jeigu tai padaryti nepavyksta,
ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
32. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną
kiekvienai Šaliai.
X. ŠALIŲ REKVIZITAI
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
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