_________________________________________________________________________
(fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas
arba
juridinio asmens pavadinimas, įm. kodas, atsakingo asmens vardas, pavardė)
___________________________________________________________________________
(fizinio asmens gyven. vietos arba įmonės buveinės adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)
____________________________________________________________________________
(dokumento (verslo liudijimo ir pan.) suteikiančio teisę užsiimti ekonomine veikla, numeris)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Ekonomikos ir investicijų skyriui
PRAŠYMAS
IŠDUOTI LEIDIMĄ TEIKTI PASLAUGAS PRAMOGINIAIS
ĮRENGINIAIS VIEŠOSIOSE VIETOSE
_______________
(data)

Prašau išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešosiose vietose:
laimėjus atrankos konkursą / renginio metu.
(reikiamą pabraukti)

Pramoginių įrenginių įrengimo (paslaugų teikimo) vieta:
Bendras užimamas (apmokestinamas) teritorijos plotas (kv. m):
Pramoginių įrenginių naudojimo viešojoje vietoje sutarties numeris ir data:
Leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais išduoti:
nuo 20__ m. ____________ __ d. iki 20__ m. ____________ __ d.
Asmuo, sumontavęs pramoginį įrenginį, privalo (jeigu privaloma pagal Variklinės pavaros
pramoginių įrenginių priežiūros taisykles) gauti potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės
tikrinimo akredituotos įstaigos eksperto išvadą, kad pramoginis įrenginys yra tinkamas naudoti ir
saugus žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai ir per 3 darbo dienas nuo tokios išvados gavimo dienos
privalo ją pateikti Ekonomikos ir investicijų skyriui
Pageidauju Leidimą gauti (pažymėti „X“ vieną):
tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje (kai leidimo el. dokumento nuorašas įteikiamas
Savivaldybės priimamajame)
paštu (siunčiant registruotu laišku j. a. buveinės arba f. a. gyvenamosios vietos adresu)
elektroninėmis priemonėmis, siunčiant el. paštu (nurodomas el. pašto adresas):

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:
pažymėti X

 įsigaliojęs Veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, kurio galiojimo terminas ilgesnis
negu leidimo (draudimo polisas turi galioti visą pramoginių įrenginių buvimo laimėtoje vietoje
laiką, nesvarbu, kokia pramoginių įrenginių veikimo (naudojimo) sezono kalendoriniuose metuose
trukmė);

2
pavedimo kopija ar kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta konkursiniame pasiūlyme pasiūlyta
kaina (Eur) už viešosios vietos naudojimą visam paslaugų teikimo pramoginiais įrenginiais
terminui (laikotarpiui)
 įgaliojimas (kai prašymą teikia asmens įgaliotas asmuo);
Kiti (įrašyti):

_______________________________
________________
juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto.......................................
asmens pareigų pavadinimas)
(parašas*)
(fizinio asmens vardas
ir pavardė)
*Pasirašydami Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Šiaulių miesto
savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kaip duomenų valdytojas
(juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, el. p.
info@siauliai.lt, tel. Nr. +37041 509 490) Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka rinks ir tvarkys asmens
duomenis. Asmens duomenys tvarkomi siekiant išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių
miesto viešosiose vietose arba panaikinti jo galiojimą. Jūsų duomenys Savivaldybės
administracijoje bus saugomi teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus,
nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra būtina prašymui
(pranešimui) išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta
tvarka. Duomenis pateikti privalote, kadangi kitaip negalėsime suteikti Jums paslaugos. Jūs turite
teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų
tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) ir pasikonsultuoti su
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p.
duomenuapsauga@siauliai.lt. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 8 d. direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių
patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite
www.siauliai.lt .

Pastaba. Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų, reikalingų leidimui
išduoti, gavimo (suderinimo) dienos.

