Suvestinė redakcija nuo 2020-06-02
Sprendimas paskelbtas: TAR 2004-07-08, i. k. 2004-00345

LIETUVOS RESPUBLIKOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ KLAIPĖDOS RAJONO VIEŠOJO
NAUDOJIMO TERITORIJOSE
PATVIRTINIMO
2004 m. liepos 8 d. Nr. T11-183
Gargždai
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1994 m.
liepos 7 d. vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 17 str. 33 p., n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Renginių organizavimo taisykles Klaipėdos rajono viešojo naudojimo
teritorijose (pridedama).
2. Neteko galios nuo 2020-06-02
Punkto naikinimas:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780
3. Neteko galios nuo 2020-06-02
Punkto naikinimas:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780
4. Neteko galios nuo 2020-06-02
Punkto naikinimas:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

5.Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Vaclovas Dačkauskas

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2004 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T11-183
(Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. T11-348
redakcija)
RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS RAJONO VIEŠOJO NAUDOJIMO
TERITORIJOSE TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Renginių organizavimo Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijose taisyklės (toliau

– Taisyklės) nustato komercinių ir nekomercinių renginių (koncertų, spektaklių, švenčių, mugių,
teatralizuotų renginių, sportinių varžybų, žaidimų, pramogų, atrakcionų ir kitų viešų renginių),
nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymu, organizavimo Klaipėdos rajono
viešojo naudojimo teritorijose tvarką.
II SKYRIUS
SĄVOKOS
2. Renginys – organizuotas viešas žmonių susibūrimas, veiksmas – koncertas, spektaklis,
šventė, mugė, varžybos ir kt. renginiai, kurių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų
įstatymas.
3. Komercinis renginys – renginys, kuris organizuojamas viešojoje vietoje ir į kurį
patekimas yra mokamas arba renginiu siekiama finansinės naudos. Už leidimo komerciniam
renginiui išdavimą Klaipėdos rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose
viešojo naudojimo teritorijose renginio organizatoriai turi sumokėti Klaipėdos rajono savivaldybės
tarybos nustatytą vietinę rinkliavą.
4. Nekomercinis renginys – renginys, kurio metu įėjimas į renginį yra nemokamas ir
renginio organizatorius nesiekia finansinės naudos.
5. Viešojo naudojimo teritorija – savivaldybės teritorijoje esanti valstybei ar savivaldybei
nuosavybės teise priklausanti ar kitais pagrindais valdoma teritorija (gatvės, aikštės, skverai, parkai,
pėsčiųjų takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir fizinio ar juridinio
asmens nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomas žemės sklypas, kuriame to asmens sutikimu
organizuojamas renginys ir į kurį renginio metu gali patekti visi to pageidaujantys asmenys.
6. Prašymas – raštiškas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama
Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu patvirtintos formos renginio organizatoriaus
pasirašytas kreipimasis į Savivaldybės administraciją leisti Klaipėdos rajono viešojo naudojimo
teritorijoje organizuoti renginį.
III SKYRIUS
PRAŠYMŲ PATEIKIMAS
7. Renginio organizatorius, norintis įsigyti Leidimą organizuoti renginį, raštu ar
elektroninėmis
priemonėmis,
tiesiogiai
arba
per
kontaktinį
centrą
(https://messagebox.verslovartai.lt) Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu pateikia
prašymą ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų ir ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki renginio. Jei
prašyme prašoma leidimo keliems tokio pat pobūdžio renginiams organizuoti, gali būti išduodamas
vienas Leidimas.
8. Prašyme turi būti pateikta ši informacija:
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8.1. renginio pavadinimas, turinys, pobūdis (komercinis, nekomercinis), forma (koncertas,
spektaklis, šventė, mugė, varžybos, eitynės);
8.2. renginio data, pradžios ir pabaigos laikas;
8.3. renginio vieta, teritorija arba maršrutas;
8.4. numatomas dalyvių arba žiūrovų skaičius;
8.5. renginio organizatoriaus įsipareigojimai dėl renginio dalyvių ir žiūrovų viešosios
tvarkos palaikymo, priešgaisrinės saugos, medicinos pagalbos, higienos normų bei švaros ir tvarkos
reikalavimų užtikrinimo ir kt.;
8.6. kiti reikalingi suderinimai ir kita svarbi informacija apie renginį;
8.7. organizatoriai (institucija, asmuo arba asmenų grupė, jų vardai, pavardės, adresai,
telefonai, el. paštas).
9. Jei prašyme dėl Leidimo išdavimo organizuoti renginį nepateikta išsami informacija (dėl
renginio turinio, vietos, laiko ar kt.), Savivaldybės administracijos atsakingas skyrius (toliau –
Atsakingas skyrius) turi teisę paprašyti pateikti papildomus dokumentus, nurodant 3 darbo dienų
terminą.
Punkto pakeitimai:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

IV SKYRIUS
PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
10. Prašymus nagrinėja Atsakingas skyrius. Esant būtinumui, atsižvelgiant į renginio
sudėtingumą, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti sudaryta komisija arba
suderinus su Savivaldybės administracijos direktoriumi, Atsakingas skyrius gali organizuoti
aptarimą, kviečiant renginio organizatorius bei Savivaldybės administracijos skyrių padalinių,
policijos ir kitų tarnybų atstovus.
Renginio sudėtingumą lemia šios aplinkybės: numatomas žmonių skaičius bei amžiaus
grupė (atsižvelgiant į renginio vietą), ar būtini ir kokio masto eismo apribojimai ir jo organizavimo
pakeitimai, ar reikalingos specialios žmonių saugumo užtikrinimo priemonės, ar numatoma prekyba
alkoholiniais gėrimais ir kitos aplinkybės.
Punkto pakeitimai:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

11. Apie atsisakymą išduoti Leidimą renginio organizatorius informuojamas Savivaldybės
administracijos direktoriaus raštu per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo, kuriame nurodomi
tokio atsisakymo motyvai. Motyvai turi būti argumentuoti, pagrįsti objektyviais duomenimis, teisės
aktų normomis, nurodyta apskundimo tvarka turi atitikti individualiems teisės aktams keliamus
reikalavimus. Atsisakymas išduoti Leidimą gali būti apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Išnagrinėjus prašymą, Atsakingas skyrius rengia Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymo projektą dėl leidimo išdavimo. Sprendimą priima Savivaldybės
administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
Punkto pakeitimai:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

13. Prašymai nenagrinėjami, jei:
13.1. jie nepasirašyti renginio organizatoriaus;
13.2. pareiškėjas nevykdo Atsakingo skyriaus reikalavimo iki nurodyto termino pateikti
papildomus duomenis, reikalingus sprendimui priimti.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

14. Leidimas išduodamas naudojantis Licencijų informacine sistema. Leidimas turi būti
išduotas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio.
Punkto pakeitimai:
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Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

15. Jeigu po leidimo išdavimo atsiranda aplinkybių, dėl kurių renginys nebegali vykti
suderintoje vietoje suderintu laiku:
15.1. Atsakingas skyrius rengia direktoriaus įsakymo projektą dėl leidimo organizuoti
renginį panaikinimo, kuris turi būti motyvuotas, pagrįstas objektyviais duomenimis, teisės aktų
normomis, nurodyta apskundimo tvarka turi atitikti individualiems teisės aktams keliamus
reikalavimus ir apie tai informuoja raštu (el. paštu) organizatorius. Sprendimas dėl leidimo
organizuoti renginį panaikinimo gali būti apskųstas teisės aktų nustatyta tvarka.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

15.2. renginio organizatorius apie atšaukiamą renginį raštu informuoja Savivaldybės
administraciją arba Atsakingą skyrių, kuris parengia direktoriaus įsakymo projektą dėl leidimo
organizuoti renginį panaikinimo.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

V SKYRIUS
RENGINIŲ LAIKAS
16. Vieši renginiai gali vykti nuo 8 val. iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti
renginiai – iki 22 val.), o grojimas ir garso transliavimas – nuo 9 iki 22 val., penktadieniais,
šeštadieniais ir sekmadieniais – nuo 9 val. iki 23 val.
17. Renginių laikas gali būti pratęstas tik Savivaldybės administracijos direktoriaus
sprendimu.
VI SKYRIUS
RENGINIŲ VIETA
18. Savivaldybės administracijos leidimo reikia renginiams, organizuojamiems viešojo
naudojimo teritorijose: savivaldybės teritorijoje esančiai valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise
priklausančioje ar kitais pagrindais valdomoje teritorijoje (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų
takai, paplūdimiai bei jų prieigos ir kitos žmonių susibūrimo vietos) ir fizinio ar juridinio asmens
nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomuose žemės sklypuose.
19. Renginius leidžiama organizuoti tokiose vietose, kur galima užtikrinti žmonių saugumą.
VII SKYRIUS
REIKALAVIMAI RENGINIŲ ORGANIZATORIAMS
20. Užtikrinti žmonių bei renginyje naudojamo turto saugumą:
20.1 policijos ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti renginio
teritoriją, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti
sužaloti žmonės, bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti;
20.2. rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius – suderinti su policija
saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos
veiksmus;
20.3. komerciniams mokamiems renginiams – sudaryti sutartis su saugos tarnybomis dėl
viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo.
21. Pasirūpinti biotualetų, šiukšlių dėžių kiekiu, atsižvelgiant į renginio dalyvių skaičių,
užtikrinti švaros, sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą renginio metu.
22. Užtikrinti, kad renginiuose, kuriuose būtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais, būtų
laikomasi teisės aktų nustatytos tvarkos.
23. Renginių metu užtikrinti, kad garso lygis neviršytų teisės aktais nustatytų norminių ribų.
24. Turėti reikiamus leidimus renginyje numatomai veiklai:
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24.1. planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius) –
parengti jų išdėstymo renginio vietoje schemą ir suderinti ją su Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo
tarnyba;
24.2. jeigu prekyba renginio metu leista, užtikrinti, kad prekiautojai turėtų reikiamus
Savivaldybės administracijos išduotus leidimus ir licencijas;
24.3. gauti Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą, jei renginio metu
bus prekiaujama maisto produktais arba jie bus dalijami;
24.4. veiklai ar darbams, kuriems būtini specialūs leidimai ar licencijos (pvz.: atrakcionai,
fejerverkai, scenų, konstrukcijų montavimas, darbas su elektrine įranga ir kt.), turėti reikiamus
atitinkamų institucijų leidimus arba licencijas tai veiklai;
24.5. sporto renginio organizatorius, prieš vykdydamas technikos sporto šakų (pvz.,
automobilių, motociklų, laivų, lėktuvų ir kt.) sporto renginį privačiose ar viešose vietose, privalo
apie tai informuoti nacionalinę ir (ar) tarptautinę tos technikos sporto šakos federaciją ir pranešti
Atsakingam skyriui apie informavimą.
Papunkčio pakeitimai:
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780

24.6. planuojant parodomuosius aviacinius renginius (aviacijos šventes, demonstracinius
skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus) ne oro uoste – gauti Civilinės aviacijos
administracijos leidimą pagal jos nustatytos formos paraišką;
24.7. planuojant deginti fakelus, laužus, rengti fejerverkus – gauti Gargždų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos leidimą numatytiems konkrečioje vietoje veiksmams;
24.8. organizuojant viešą renginį išnuomotoje arba bendro naudojimo teritorijoje ir tais
atvejais, kai renginys gali tiesiogiai trukdyti įmonių ar įstaigų darbui (užstoja pagrindinį įėjimą ar
privažiavimą ir pan.) – gauti raštišką tos įstaigos, įmonės vadovo arba žemės sklypo savininko
(nuomotojo, valdytojo) sutikimą organizuoti renginį jo teritorijoje;
24.9. organizuojant renginius regioninio parko teritorijoje, kuriuose numatomas didesnis
negu 100 lankytojų skaičius – gauti Pajūrio regioninio parko direkcijos pritarimą, o ichtiologiniame
draustinyje Veiviržos upės slėnyje – Nemuno deltos regioninio parko pritarimą;
24.10. organizuojant renginius kultūros paveldo objekte, kuriuose numatomas didesnis negu
100 lankytojų skaičius – gauti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos,
Klaipėdos teritorinio padalinio pritarimą.
25. Užtikrinti, kad renginio metu, esant būtinybei, būtų suteikta kvalifikuota medicinos
pagalba.
26. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šių Taisyklių, nustatytų viešosios tvarkos, kelių
eismo, priešgaisrinės ir darbų saugos, higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimų, gerbti
visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų nurodymus.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Renginio organizatoriai privalo turėti leidimą renginio vietoje iki jo pabaigos ir prireikus
pateikti policijos pareigūnams bei kitiems kontroliuojantiems asmenims. Nekomerciniams
renginiams, kuriuose numatomas mažesnis negu 100 dalyvių skaičius, Leidimas neprivalomas. Taip
pat Leidimas neprivalomas sportinėms varžyboms, vykstančioms tam skirtuose stadionuose.
28. Policijos pareigūnai, prieš renginį pastebėję, kad nėra imtasi numatytų žmonių saugumo
užtikrinimo priemonių, gali uždrausti pradėti renginį, kol saugumas nebus užtikrintas. Policija gali
nutraukti renginį, jei jo metu kyla grėsmė žmonių saugumui ir grėsmei pašalinti nėra kitų
priemonių.
29. Renginio organizatoriai atsako už renginio turinį ir kokybę, už dalyvių, žiūrovų,
naudojamo turto saugumą, taip pat už renginio ir pasiruošimo renginiui metu naudojamo turto
apsaugą.
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30. Renginio organizatoriams iškeltų reikalavimų vykdymą renginio metu kontroliuoja
policijos pareigūnai, įgalioti savivaldybės pareigūnai, taip pat institucijos, išdavusios specialius
leidimus bei suderinimus, susijusius su renginiu.
IX SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ
31. Renginių organizatoriams, pažeidusiems šias Taisykles ar kitus su renginių
organizavimu susijusius teisės aktus, jei apie tai užfiksuota teisės aktų nustatyta tvarka ir apie juos
Savivaldybės administracija buvo informuota raštu, leidimai gali būti neišduodami 1 metus nuo
padaryto pažeidimo datos. Renginių organizatoriai, pažeidę šias Taisykles ir Lietuvos Respublikos
įstatymus, gali būti traukiami baudžiamojon, administracinėn arba civilinėn atsakomybėn.
32. Šių Taisyklių laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo
įgalioti pareigūnai, taip pat policijos pareigūnai.
___________________________
Pakeitimai:
1.
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T11-348, 2017-11-30, paskelbta TAR 2017-12-07, i. k. 2017-19643
Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T11-183 „Dėl Renginių organizavimo
taisyklių Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijose‘‘ pakeitimo
2.
Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, Sprendimas
Nr. T11-198, 2020-05-28, paskelbta TAR 2020-06-01, i. k. 2020-11780
Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T11-183 „Dėl Renginių organizavimo
taisyklių Klaipėdos rajono viešojo naudojimo teritorijose patvirtinimo‘‘ pakeitimo

