
 

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VILNIAUS MIESTO PARKAI“  

(Kodas 302705154) 

PATVIRTINTA 

VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ direktoriaus 

2021 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V21/02 

 

Prekybos (paslaugų teikimo) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš prekybai 

pritaikyto automobilio ar jo priekabos vietų Vilniaus Vingio parke suderinimo 

tvarka 

1. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio, iš 

prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos kreipiasi į Vilkpėdės seniūniją. 

2. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos 

išduodamas vietose, kurios yra patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo 

įgalioto asmens įsakymu. 

3. Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo įrenginio išduodamas Vilkpėdės 

seniūno su VšĮ  „Vilniaus miesto parkai“ suderintose Vingio parko teritorijos vietose. 

4. Prekybos ir paslaugų teikimo vietos derinamos pagal VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ patvirtintą 

vietų schemą einamam sezonui (1 priedas). Patvirtinta vietų schema talpinama VšĮ „Vilniaus 

miesto parkai“ tinklapyje www.vilniausparkai.lt.  

5. Prekybos (paslaugų teikimo) vietos ir užimamas plotas: 

5.1. Prekybai skirtos vietos, užimamas plotas – ne daugiau kaip 4 kv. m. 

5.2. Paslaugų teikimo vietos, užimamas plotas – ne daugiau kaip 25 kv. m. 

5.2.1. Jeigu paslaugai vykdyti reikalingas didesnis plotas ir nurodytoje vietoje yra laisvas 

nenaudojamas plotas, paslaugos tiekėjui šalia galima skirti papildomas vietas.  

5.3. Prekybai iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos skirtos vietos, užimamas 

plotas – tiek, kiek užima automobilis ar jo priekaba. 

6. Suderinus konkrečią vietą prekybai vykdyti ir (ar) paslaugoms teikti Vingio parke, VšĮ  

„Vilniaus miesto parkai“ kas mėnesį išrašo sąskaitą interesantui už suvartotą elektros energiją 

(jei interesanto veikloje ji reikalinga ir yra galimybė ją naudoti). Sezono pradžioje išrašoma 

sąskaita už teritorijos tvarkymą sezonui (100 Eur plius PVM, mokestis taikomas prekybos ir 

paslaugų vietoms). 

7. Gavus Vilkpėdės seniūnijos leidimą, interesantas informuoja VšĮ  „Vilniaus miesto parkai“ 

administraciją apie leidimo gavimą. 

8. Juridiniai / fiziniai asmenys, gavę leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš (nuo) laikinojo 

įrenginio, iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos Vingio parke, privalo vykdyti 

veiklą pagal seniūnijos išduotame leidime nurodytą laikotarpį nepertraukiamai, atsižvelgiant 

į oro sąlygas. Už ilgesnį nei 3 savaičių veiklos nevykdymo laikotarpį be pateisinamos 

http://www.vilniausparkai.lt/


 

 

priežasties, VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ administracija gali įspėti ir paprašyti atlaisvinti 

prekybos / paslaugų teikimo vietą, apie tai informuoti Vilkpėdės seniūniją.  

9. Nusprendus nevykdyti veiklos pagal seniūnijos išduotą leidimą, juridiniai / fiziniai asmenys 

apie tai turi pranešti Vilkpėdės seniūnijai ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ administracijai. 

Pranešdami apie veiklos nevykdymą juridiniai / fiziniai asmenys turi būti įvykdę visus 

mokestinius įsipareigojimus Vilkpėdės seniūnijai ir VšĮ „Vilniaus miesto parkai“. 

10. VšĮ „Vilniaus miesto parkai“ administracija, dėl remonto, teritorijos tvarkymo ar kitų 

objektyvių priežasčių, gali prašyti atlaisvinti leidime nurodytą prekybos / paslaugų teikimo 

vietą ar pasiūlyti ją perkelti į kitą laisvą vietą apie tai informuojant Vilkpėdės seniūną. 

11. Renginių metu, juridiniai / fiziniai asmenys, kuriems išduotas Vilkpėdės seniūnijos leidimas, 

savo paslaugų teikimo / prekybos veiklą turi derinti su renginio organizatoriais ir VšĮ 

„Vilniaus miesto parkai“, jeigu jų paslaugų / prekybos vieta patenka į renginio teritoriją.  

12. Juridiniai / fiziniai asmenys, kurių prekybos / paslaugų teikimo vietose yra elektros įvadai, 

bet nėra elektros naudojimą apskaitančios įrangos, privalo ją savo lėšomis įsirengti prieš 

pradedant vykdyti veiklą.  
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