________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė, gim. data
arba
juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė)
________________________________________________________________
(fizinio asmens gyven. vietos arba įmonės buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)
Individualios veiklos vykdymo pažymos ar verslo liudijimo Nr._________ir išdavimo data:______

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai
PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) IŠ KIOSKO, PAVILJONE
_______________
(data)

Prašau
išduoti
leidimą
prekiauti
____________________________,

(teikti

paslaugas)

iš

kiosko,

paviljone

(nurodyti prekybos/paslaugų teikimo vietos adresą)

kurio užimamas plotas:___________________________________________ kv. m.
(įrašyti kiosko/paviljono schemoje (plane) nurodytą užimamą (užstatymo) plotą)

Prekių/paslaugų asortimentas arba teikiamos paslaugos rūšis:
_____________________________________________________________________________
(nurodyti prekių/paslaugų asortimentą (rūšį)

Prekybos (paslaugų teikimo) pageidaujamas laikotarpis:
nuo 20

m.................... mėn. ....... d. iki 20

m. ...................... mėn. ..... d.

Turimo (per einamuosius metus išduoto) Leidimo numeris (nurodoma kai, likus ne mažiau kaip
7 dienoms iki Leidimo galiojimo termino pabaigos, Asmuo nori gauti naują
Leidimą)_______________;
PRIDEDAMI DOKUMENTAI:
pažymėti X

 kiosko ar paviljono savininko pasirašytą prekybos (paslaugų teikimo) vietos įrengimo schemą
(su nurodytu kiosko ar paviljono prekybos (paslaugų teikimo) plotu ir matmenimis) arba, kai
reikia, projektą;
 laisvos formos aprašymą ir patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad įrenginiai (ar priemonės)
atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus, ir
patvirtinimą, kad yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos vartotojų
gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus (teikiant paslaugas, matomoje paslaugų
teikimo vietoje turi būti iškabintos naudojimosi paslauga saugumą užtikrinančios taisyklės); tik
kai teikiamos nesudėtingų atrakcionų, laisvalaikio pramogų (batutų, pripučiamų atrakcionų;
žaislų, laipynių, vandens dviračių, vandenlenčių nuomos ir kt.) paslaugos);

 kitus Aprašo 12.1.3-12.1.11 p. ir 12.2.4 p., 12.2.5 p. nurodytus dokumentus (pateikiami, kai
reikia);
 Rinkliavos sumokėjimą patvirtinantis dokumentas.

________________________
(prašymą pateikusio asmens parašas)

______________________
(Vardas, pavardė)

Pastaba. Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo visų Aprašo 12.1 ar 12.2 papunktyje ir 16
punkte išvardytų dokumentų pateikimo ir Aprašo 14 punkte nurodytų Savivaldybės
administracijos atitinkamų skyrių, ir atsakingų įstaigų atstovų, nurodytų Taisyklių 14 punkte
suderinimo (sutikimo).

