
 

 

SUTARTIS DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO NR______ 

 

2019 m.  _____________      ________   d. 

Palanga 

 

Valstybės įmonės Lietuvos oro uostai Palangos filialas, veikiantis valstybės įmonės Lietuvos oro uostai 

(buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074) vardu, atstovaujamas 

komercijos departamento direktoriaus Justino Stepšio, veikiančio pagal 2018 m. gruodžio 28 d. įgaliojimą Nr. 

6R-3838 (toliau – Oro uostas), 

ir 

Įmonės rekvizitai, (toliau – Įmonė) 

 

Oro uostas ir Įmonė toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, 

 

sudarė šią sutartį dėl transporto priemonių stovėjimo (toliau – „Sutartis“) žemiau aptartomis sąlygomis: 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

1.1. Šia Sutartimi ir joje nurodyta tvarka Oro uostas įsipareigoja suteikti Įmonei M1 ir N1 klasėms (įskaitant 

G kategorijos visureigius) priskirtinų automobilių (toliau – „Automobiliai“) ir L kategorijos transporto 

priemonių (toliau – „Motociklai“), kaip jie apibrėžti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų 

ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie 

Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (toliau Automobiliai ir 

Motociklai kartu – „Transporto priemonės“), stovėjimo Oro uosto valdomose Transporto priemonių stovėjimo 

aikštelėse (toliau – „Aikštelės“) paslaugas (toliau – „Paslaugos“), o Įmonė įsipareigoja sumokėti už Paslaugas 

šia Sutartimi nustatyta tvarka ir terminais. 

 

2. TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO KAINA, AIKŠTELĖS, STOVĖJIMO VIETOS 

2.1. Aikštelės, kuriose gali stovėti Transporto priemonės, šia Sutartimi Įmonei priskirtų Transporto priemonių 

stovėjimo laiko ir (arba) vietų skaičius, bendroji mokesčio už Paslaugas suma ir apskaičiavimo tvarka yra 

nurodyti Priede Nr. 1 „Transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir kainos apskaičiavimas”:  

2.2. Priede Nr. 1 nurodytos Paslaugų kainos nustatomos pagal Sutarties pasirašymo dieną galiojančius Paslaugų 

įkainius, kurie tvirtinami Oro uosto direktoriaus įsakymu. 

 

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

3.1. Oro uosto teisės ir pareigos: 

3.1.1. Oro uostas įsipareigoja suteikti galimybę Įmonei Sutarties Lentelėje Nr. 1 nurodytose Aikštelėse statyti 

ir pasiimti Transporto priemones bet kuriuo paros metu; 

3.1.2. Oro uostas įsipareigoja užtikrinti valstybės įmonės Lietuvos oro uostų Palangos filialo 2018 m. sausio 

24 d. direktoriaus įsakymu Nr. 13R-1 patvirtintose „Transporto priemonių stovėjimo aikštelių įvažiavimo, 

išvažiavimo ir stovėjimo jose taisyklėse“ (toliau – Taisyklės) nurodytas patekimo į aikšteles ir stovėjimo jose 

sąlygas; 

3.1.3. Oro uostas turi teisę prižiūrėti, kontroliuoti ir keisti Įmonės Transporto priemonių statymo ir stovėjimo 

tvarką Aikštelėse; 

3.1.4. Oro uostas turi teisę keisti mokesčio dydį už Paslaugas, raštu įspėdamas Įmonę prieš 60 (šešiasdešimt) 

kalendorinių dienų iki numatomo mokesčio keitimo dienos; 

3.1.5. Oro uostas neatsako už Įmonės ir (arba) jos klientų Transporto priemonių, stovinčių Aikštelėse, 

praradimą (vagysčių ar pagrobimo atveju), sunaikinimą ar sugadinimą, taip pat Įmonės ir (arba) jos klientų 

Transporto priemonėse paliktų daiktų, piniginių lėšų bei kitų vertybių praradimą, sugadinimą ar trūkumą; 

3.1.6. Oro uostas turi teisę laikinai neleisti naudotis šioje Sutartyje nurodytomis Transporto priemonių 

stovėjimo vietomis, prieš tai raštu įspėjęs Įmonę (kai tai įmanoma), jeigu tai yra reikalinga dėl saugumo, 

vykdomų statybos ar Aikštelės valymo darbų, valstybinės reikšmės renginių ar kitų panašių priežasčių. Jeigu 

toks apribojimas naudotis Aikštele trunka ilgiau nei 1 (vieną) parą, tuomet, Įmonės reikalavimu, mokestis už 

Transporto priemonių stovėjimą yra proporcingai perskaičiuojamas. 

3.2. Įmonės teisės ir pareigos: 

3.2.1. Įmonė įsipareigoja laikytis Taisyklių, su kuriomis buvo susipažinta Oro uosto tinklalapyje, adresu 

www.palanga-airport.lt; 



 

 

3.2.2. Įmonė Taisyklėse numatyta tvarka ir terminais įsipareigoja pateikti informaciją Oro uostui apie 

Transporto priemonių valstybinius numerius, Transporto priemonių naudotojų mobilaus telefono numerius ar 

atitinkamai kitus duomenis, kurių pagrindu Transporto priemonės galėtų patekti į Aikšteles; 

3.2.3. Įmonė įsipareigoja laiku mokėti Sutartyje nustatytą mokestį už Paslaugas bei kitus pagal Sutartį 

priklausančius mokėjimus; 

3.2.4. Įmonė neturi teisės perduoti savo teisių ir (arba) pareigų pagal Sutartį vykdymo tretiesiems asmenims 

be išankstinio Oro uosto raštiško sutikimo; 

3.2.5. Įmonė privalo Oro uostui atlyginti visus dokumentais pagrįstus tiesioginius nuostolius, kuriuos Oro 

uostas patiria dėl Aikštelėse paliktų techniškai netvarkingų Transporto priemonių, taip pat kompensuoti žalą, 

padarytą Aikštelės įrangai ar kitiems infrastruktūros objektams, esantiems Aikštelės ribose, ir atsiradusią dėl 

Įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, Įmonės darbuotojų, klientų ir (arba) kitų su Įmone susijusių asmenų) 

Transporto priemonių vairuotojų ar už Transporto priemones atsakingų asmenų kaltės; 

3.2.6. Įmonė įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais išgabenti iš Aikštelių Įmonės (įskaitant, bet 

neapsiribojant, Įmonės darbuotojų, klientų ir (arba) kitų su Įmone susijusių asmenų) paliktas Transporto 

priemones. Įmonei vėluojant tinkamai įvykdyti šiame punkte numatytą pareigą, už kiekvieną vėlavimo dieną 

pašalinti kiekvieną Transporto priemonę Įmonė privalo sumokėti Oro uostui 60 Eur (šešiasdešimties eurų) 

dydžio baudą. 

 

4. MOKĖJIMAI, NETESYBOS, KAINOS KEITIMAS 

4.1. Įmonė įsipareigoja bendrąją mokesčio, kurio apskaičiavimo tvarka nurodyta Lentelėje Nr. 1, sumą 

sumokėti Oro uostui už praeitą mėnesį iki sekančio mėnesio paskutinės kalendorinės dienos pagal Įmonei Oro 

uosto pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Oro uostas sąskaitą faktūrą teikia tik per Oro uosto elektroninių 

sąskaitų pateikimo informacinę sistemą, prie kurios Įmonė įsipareigoja savarankiškai prisijungti (susikurti joje 

savo asmeninę vartotojo dėžutę) ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo šios Sutarties sudarymo. 

Oro uostas pateikia Įmonei nuorodą į Oro uosto elektroninių sąskaitų pateikimo sistemą ir laikinus rekvizitus 

registracijai atlikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties sudarymo dienos, atsiųsdamas 

juos Įmonės atsakingo už Sutarties vykdymą asmens el. pašto adresu, nurodytu Sutarties 9.4 punkte.  Jei šios 

Sutarties sudarymo metu Įmonė jau yra prisiregistravusi Oro uosto elektroninių sąskaitų pateikimo 

informacinėje sistemoje, šiame punkte numatyti registravimosi veiksmai pakartotinai neatliekami. Įmonė 

sumoka mokesčio sumą, pervesdama ją į Oro uosto sąskaitą banke, kuri yra nurodyta PVM sąskaitoje 

faktūroje. 

4.2. Jeigu Įmonė uždelsia sumokėti už Transporto priemonių stovėjimą ar kitas Sutartyje numatytas įmokas 

Sutartimi nustatyta tvarka, Įmonė įsipareigoja mokėti Oro uostui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio 

delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Įmonė laikoma praleidusia Sutartyje 

nustatytą apmokėjimo terminą, jeigu iki nustatytos dienos pinigai nėra įskaitomi į Oro uosto atsiskaitomąją 

sąskaitą. 

4.3. Visas netesybas (baudas, delspinigius), kitus mokėjimus pagal Sutartį dėl jos nutraukimo, nevykdymo ir 

(arba) netinkamo vykdymo Įmonė privalo sumokėti per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo atsakingo Oro 

uosto darbuotojo rašytinio pranešimo Įmonei dienos. 

4.4. Įmonės mokėjimai užskaitomi tokiu eiliškumu: delspinigiai, skola už praėjusį laikotarpį, eiliniai 

mokėjimai. 

4.5. Jeigu Sutarties galiojimo metu keičiamas pridėtinės vertės mokesčio tarifas, atitinkamai keičiamas ir 

Sutartyje nustatytas pridėtinės vertės mokesčio, kurį moka Įmonė, dydis, bei perskaičiuojamas mokestis už 

Paslaugas, neatliekant raštiškų Sutarties pakeitimų. 

 

5. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 

5.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl 

aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sudarydama Sutartį ir negalėjo užkirsti kelio 

šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra 

prievolei vykdyti reikalingų prekių, Sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba skolininko 

kontrahentai pažeidžia savo prievoles.  

5.2. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybė, dėl kurios neįmanoma įvykdyti Sutarties, yra laikina, tai šalis 

atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas, atsižvelgiant į šios aplinkybės įtaką 

Sutarties įvykdymui.  

5.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos aplinkybės 

atsiradimą ir jos įtaką Sutarties vykdymui. Jeigu kita Šalis negauna tokio pranešimo per protingą laiką po to, 



 

 

kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti 

dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.  

5.4. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai 

nutraukti Sutartį, pranešusi apie tai raštu.  

5.5. Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Sutarties Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio 

kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 

1996, Nr. 68-1652). 

 

6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

6.1. Šalys atsako už šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą šioje 

Sutartyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. 

6.2. Oro uostas neatsako už Įmonės neteisingai ar ne pagal Taisyklėse aprašytą tvarką nurodytus Transporto 

priemonių valstybinius numerius, mobilaus telefono numerius ar atitinkamai kitus duomenis ir dėl to kilusius 

nesklandumus.  

6.3. Įmonė privalo atlyginti dėl Įmonės (įskaitant, bet neapsiribojant, Įmonės darbuotojų, klientų ir (arba) kitų 

su Įmone susijusių asmenų) Transporto priemonių savybių ar neatsargaus jų valdymo Oro uostui padarytus 

nuostolius. 

6.4. Netesybų (baudų, delspinigių) pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo 

įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo. 

6.5. Įmonei nesumokėjus už Oro uosto suteiktas Paslaugas per Sutartyje numatytus terminus, Oro uostas 

pasilieka teisę neteikti Paslaugų pagal šią Sutartį. 

 

7. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

7.1. Šiai Sutarčiai, jos aiškinimui ir vykdymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

7.2. Ginčai tarp Šalių, kylantys šios Sutarties pagrindu, nagrinėjami derybomis. Jeigu derybų keliu susitarti 

nepavyksta per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo bet kurios Šalies pranešimo kitai Šaliai apie ginčą 

dienos, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.  

 

8. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

8.1. Ši Sutartis galioja tol, kol galioja  2019 ________ mėn. ______ d. valstybės materialiojo turto nuomos 

sutartis Nr. 3K-19-_____ tarp Oro uosto (kaip nuomotojo) ir Įmonės (kaip nuomininko).  

8.2. Visi Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų.  

8.3. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu, išsprendus visus su Sutarties nutraukimu 

susijusius klausimus. 

8.4. Jeigu Įmonė uždelsia sumokėti už Paslaugas Sutartimi nustatyta tvarka ilgiau nei 20 (dvidešimt) 

kalendorinių dienų, Oro uostas turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti Sutartį, įspėjęs Įmonę raštu 

prieš 5 (penkias) darbo dienas.  

8.5. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, ne teismo tvarka nutraukti šią Sutartį anksčiau nustatyto termino, 

pranešant apie tai raštu kitai Šaliai prieš ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki numatomos 

nutraukti Sutartį dienos.  

8.6. Įmonė turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Oro uostas pakeičia mokesčio dydį už Paslaugas 

(jį padidina) daugiau kaip 15 % (penkiolika procentų), pranešant apie tai Oro uostui raštu prieš ne mažiau kaip 

30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki numatomos nutraukti Sutartį dienos. Nutraukus Sutartį šiame punkte 

numatytu pagrindu, 2019 ______ mėn. ____ d. valstybės materialiojo turto nuomos sutartis Nr. 3K-19-_____ 

tarp Oro uosto (kaip nuomotojo) ir Įmonės (kaip nuomininko) lieka galioti.      

8.7. Vienos Šalies iniciatyva nutraukiant Sutartį vienašališkai, ne teismo tvarka dėl kitos Šalies numatytų 

Sutartyje įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taikomas 8.4 punkte numatytas įspėjimo 

terminas. Nutraukiant Sutartį šiame punkte nustatyta tvarka Įmonė privalo atlikti Oro uostui pagal Sutartį 

priklausančius mokėjimus. Kalta dėl Sutarties nutraukimo Šalis taip pat privalo atlyginti kitai Šaliai dėl to 

atsiradusius tiesioginius nuostolius. 

8.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus kitais Sutartyje nustatytais pagrindais, Įmonė privalo nedelsiant, tačiau 

ne vėliau kaip paskutinę Sutarties galiojimo dieną (iki 24 val. 00 min.), išgabenti Įmonės (įskaitant, bet 

neapsiribojant, Įmonės darbuotojų, klientų ir (arba) kitų su Įmone susijusių asmenų) paliktas Transporto 

priemones iš Aikštelių. 



 

 

8.9. Nutraukus Sutartį, netenka galios ir tarp Šalių sudaryta 2019 ______ mėn. ____ d. valstybės materialiojo 

turto nuomos sutartis Nr. 3K-19-_____ tarp Oro uosto (kaip nuomotojo) ir Įmonės (kaip nuomininko), išskyrus 

Sutarties 8.6 punkte numatytą atvejį.  

 

9. KITOS SĄLYGOS 

9.1. Šalys įsipareigoja saugoti ir be kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti tretiesiems asmenims šios 

Sutarties turinio. Sutarties vykdymo metu vienos Šalies kitai Šaliai tiek sąmoningai, tiek atsitiktinai atskleista 

informacija, kurią atskleidusi Šalis įvardino kaip konfidencialią arba kuri pagal jos pobūdį turėtų būti laikoma 

konfidencialia, laikoma konfidencialia informacija ir ją gavusi ar su ja susipažinusi Šalis įsipareigoja jos 

neatskleisti tretiesiems asmenims ir (arba) nenaudoti jos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai yra 

reikalinga šios Sutarties vykdymui. Kilus abejonių, ar Šalies pateikta informacija turėtų būti laikoma 

konfidencialia, ją gavusi Šalis laikys tokią informaciją konfidencialia, nebent ją atskleidusi Šalis nurodytų 

kitaip. Kiekviena iš Šalių gali atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims tik tiek, kiek tai yra būtina šios 

Sutarties tinkamam vykdymui ir tik iš anksto gavusi kitos Šalies raštišką sutikimą, išskyrus informaciją, kurios 

reikalauja valstybės institucijos, turinčios teisę ją gauti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ar kitus teisės 

aktus. Įmonė sutinka, kad šios Sutarties sąlygos būtų atskleistos skolų išieškojimo įmonei, jei Oro uostas 

nusprendžia kreiptis į tokią įmonę dėl Įmonės skolos pagal šią Sutartį išieškojimo.  

9.2. Šalys privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas informuoti viena kitą apie 

juridinių adresų, banko sąskaitų rekvizitų, teisinės formos ir (arba) statuso pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi 

šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius 

jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų ar ji negavo pranešimų arba sąskaitų, siųstų pagal šiuos 

duomenis. 

9.3. Visa informacija, įspėjimai ar pranešimai, susiję su šia Sutartimi, privalo būti raštiški ir turi būti siunčiami 

elektroniniu paštu, faksu, registruotu laišku ar kurjeriniu paštu (su patvirtinimu apie įteikimą) arba įteikiami 

pasirašytinai žemiau nurodytais adresais. Pranešimai, išsiųsti elektroniniu paštu ar faksu, yra laikomi gautais 

jų išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu faksas ar 

elektroninis laiškas buvo išsiųsti pasibaigus darbo valandoms (po 17 val.). Pranešimai, siųsti registruotu laišku, 

laikomi įteiktais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jų išsiuntimo.  

9.4. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo ir ryšių palaikymo tikslais. Visi su Sutarties vykdymu susiję 

pranešimai gali būti siunčiami atstovų kontaktiniais duomenimis: 

9.4.1. Oro uosto atstovas – Palangos filialo pardavimo vadovas Marius Naraveckas; tel.: +370 674 43776 

el.p. m.naraveckas@ltou.lt 

9.4.2. Įmonės atstovas – ______________________________ 

9.5. Šalys susipažino su Sutartimi, suprato jos turinį ir pasekmes, pasirašė Sutartį kaip dokumentą, atitinkantį 

jų poreikius ir tikslus. 

9.6. Sutartį pasirašantys asmenys pareiškia, kad turi teisę bei reikalingus įgaliojimus Sutarčiai pasirašyti. 

9.7. Vienos iš Sutarties sąlygos pripažinimas prieštaraujančia Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms 

nedaro negaliojančia visos Sutarties. Šalys susitaria, kad vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo atveju minėta 

sąlyga Šalių rašytiniu susitarimu turės būti nedelsiant pakeista nauja galiojančia sąlyga, kuri pagal prasmę ir 

turinį būtų artimiausia negaliojančiai sąlygai bei turėtų analogišką teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir 

pakeistoji sąlyga. 

9.8. Nepasinaudojimas ar vėlavimas pasinaudoti bet kokia šioje Sutartyje numatyta teise, galimybe ar 

išskirtinumu negali būti laikomas kaip tokios teisės, galimybės ar išskirtinumo atsisakymas. Vienkartinis ar 

dalinis pasinaudojimas bet kokia teise, galimybe ar išskirtinumu neriboja bet kokio tolimesnio tokios teisės, 

galimybės ar išskirtinumo panaudojimo ar bet kurios kitos teisės, galimybės ar išskirtinumo panaudojimo. 

9.9. Ši Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai 

Šaliai. 

 

10. PRIEDAI. 

10.1. Priedas Nr. 1. „Transporto priemonių stovėjimo aikštelės ir kainos apskaičiavimas“; 

10.2. Priedas Nr. 2. „Aikštelių planas“. 

 



 

 

Oro uostas 

 

VĮ Lietuvos oro uostų Palangos filialas 

Liepojos pl. 1, Palanga LT-00169 

Kodas 303316227 

Tel. +370 460 56338, faks. +370 460 48373 

El.p. info@palanga-airport.lt 

veikiantis 

VĮ Lietuvos oro uostai 

Rodūnios kelias 10a, 

02189 Vilnius 

Juridinio asmens kodas 120864074 

PVM mokėtojo kodas LT 208640716 

A/s LT334010042500070513 

AB Luminor bankas 

Tel. (8~5)  273 9326 

Faks.  (8~5)  232 9122 

El. p. info@ltou.lt  

vardu 

Įmonė 

 

 

 

  

  

Oro uosto atstovas 

 

Komercijos departamento direktorius 

Justinas Stepšys  

Įmonės atstovas 

 

 

 

_______________________________ 

(parašas)                 (A.V.)  

 

_________________________________ 

(parašas)                 (A.V.) 

  



 

 

Priedas Nr. 1 prie Sutarties dėl transporto priemonių stovėjimo Nr. _______ 

2019 m. _________ mėn. ___ d. 

 

 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS IR KAINOS APSKAIČIAVIMAS 

 

 

 

Aikštelės ir stovėjimo vietos Nr. 

Mokestis už vieną 

automobilio 

stovėjimo vietą, 

Eur be PVM per 

mėn. 

Stovėjimo vietų 

kiekis 

Iš viso, Eur be 

PVM 

INFORMACIJA RENGIAMA 60 3 180 

Iš viso, Eur be PVM 180 

Pridėtinės vertės mokestis 21% 37,80 

Bendroji mokesčio suma, Eur su PVM 217,80 

 

 

 

 

Oro uosto atstovas 

 

Komercijos departamento direktorius 

Justinas Stepšys  

Įmonės atstovas 

 

 

 

_______________________________ 

(parašas)                 (A.V.)  

 

_________________________________ 

(parašas)                 (A.V.) 

 

  



 

 

Priedas Nr. 2 prie Sutarties dėl transporto priemonių stovėjimo Nr. _______ 

2019 m. _________ mėn. ___ d. 

 

AIKŠTELIŲ PLANAS 

 

INFORMACIJA RENGIAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro uosto atstovas 

 

Komercijos departamento direktorius 

Justinas Stepšys  

Įmonės atstovas 

 

 

 

_______________________________ 

(parašas)                 (A.V.)  

 

_________________________________ 

(parašas)                 (A.V.) 

 

 


