BENDROSIOS SĄLYGOS
1. Paslaugų teikimo vietoje jokiais paruošiamaisiais ar įrengimo darbais negali būti
sunaikintos, pažeistos ar kitaip pakeistos priskirtoje Teritorijoje esančių nekilnojamųjų
kultūros vertybių vertingosios savybės, žemės judinimo darbai draudžiami;
2. Teritorijoje stacionarūs laikinieji statiniai negalimi, tačiau gali būti įrengta laikina
aptarnavimo vieta – kilnojamasis aptarnavimo blokas, pagal techninius parametrus
nepriskiriamas statiniams, be pamatų, netvirtinamas prie dangos, iki 18 m2 ploto, iki 3,50
m aukščio, blokas gali būti arba gatavas gaminys, atvežamas transportu į įrengimo vietą,
arba sumontuojamas vietoje iš gatavų dalių nevykdant statybos darbų;
3. Paslaugų teikimui naudojama įranga turi turėti kuo mažesnį vizualinį poveikį gamtinei
aplinkai, būtina išlaikyti stiliaus ir spalvinių sprendinių vientisumą - atsisakyti smulkių
dizaino detalių bei išorinės reklamos gausos, vengti baldų ir įrangos stilių, medžiagų,
spalvų įvairovės (baldus parinkti vieno dizaino, naudoti ne daugiau kaip 3 pagrindines
spalvas baldų elementuose);
4. Naudojama įranga (baldai, denginiai ir kita) turi būti saikinga, deranti prie pastatų ir
gamtinės aplinkos; naudojamos tradicinės arba joms artimos estetine kokybe bei spalvine
gama medžiagos (spalvos: žemės atspalvių, smėlio, pilka, ruda, tamsiai žalia). Lauko
baldai turi būti staleliai ir kėdės ir/ar suolai - lengvų konstrukcijų, santūrių spalvų,
preciziškai apdorotais paviršiais, nekontrastuojančio su aplinka dizaino (galimi
amatininkų dirbiniai); denginiai gali būti tik lengvų konstrukcijų, iki 3 m diametro, visi
vieno tipo, vienspalviai, santūrios spalvos skėčiai ir audiniais; visa įranga turi būti
pagaminta iš kokybiškų, architektūrinę-meninę idėją atitinkančių medžiagų, parinktų
nepažeidžiant technologinių, funkcinių reikalavimų ir siekiant pabrėžti objekto
sezoniškumą, laikiną paskirtį; Priimtiniausios spalvos parenkamos derinant projektą
(vizualizaciją);
5. Visa aptarnavimui reikalinga įranga turi atitikti higienos reikalavimus; maitinimo
paslaugoms nenaudoti vienkartinių plastikinių indų;
6. Privaloma išsaugoti esamas pėsčiųjų trasų jungtis ir užtikrinti sąlygas žmonėms laisvai,
be kliūčių patekti į Rezervato teritoriją;
7. Teritorija negali būti atribota jokiomis papildomomis konstrukcijomis ar kitomis
priemonėmis - draudžiama įrengti atitvarus, kitas specialias teritorijos atribojimo
priemones, įrangos elementų negalima tvirtinti prie želdinių;
8. Teritorijos puošimui gali būti naudojamos laikinai ant dangos paviršiaus išdėstomos apie
0,40 m aukščio gėlinės su žemaūgiais, apie 0,50 m. aukščio, dekoratyviniais želdiniais;
9. Teritorijoje paslaugų teikėjas prižiūri švarą, iš Teritorijos paslaugų teikėjas privalo šalinti
šiukšles po kiekvienos darbo dienos;
10. Siekiant išsaugoti veją prie aptarnavimo vietų gali būti naudojamos pakylos (iki 0,30
m) ar paklotai, išmontavus įrangą, Teritorija turi likti tvarkinga ir nepakitusi, žolės
vėja ar grunto paviršius turi būti švarus, nepažeistas, veja, jei būtina, atsodinta;
11. Į teritoriją gali įvažiuoti tik aptarnaujantis transportas, prekių ir/ar įrangos iškrovimo/
pasikrovimo laiku, visą kitą laikotarpį įvažiavimo į Rezervato teritoriją vartai privalo
būti užrakinti;
12. Trečioji šalis, siekianti teikti paslaugas, įsipareigoja pateikti projekto aiškinamąjį raštą
(vizualizaciją), kuriame nurodoma objekto paskirtis, plotas, erdvinis planinis sprendimas,
naudojamos medžiagos, spalvinis sprendimas, lauko baldų pavyzdžiai (išmatavimai,

fotonuotraukos išorinė reklamos vieta, (jei numatoma) ir kt., projekto vykdytojo
atsakingo asmens kontaktiniais duomenys (vardas, pavardė, telefonas, adresas,
elektroninio pašto adresas).
13. Projekto priemonės ir estetinio vaizdo sprendiniai turi būti suderinti su Direkcija ir
realizuojami tik pagal suderintą projektą (vizualizaciją) ir gavus Direkcijos
rašytinį pritarimą; Paslaugas galima pradėti teikti tik gavus šį pritarimą.
14. Trečioji šalis, gavusi pritarimą teikti paslaugas, įsipareigoja apmokėti proporcingai
apskaičiuotas išlaidas už dviejų kilnojamųjų tualetų aptarnavimą paslaugų teikimo vietoje
ir paslaugų teikimo laikotarpiu pagal Direkcijos pateiktą (-as) sąskaitą (-as) arba užsakyti
paslaugas dėl kilnojamojo tualeto aptarnavimo.
15. Trečioji šalis, paslaugų teikimo laikotarpiu privalo turėti visus reikalingus savivaldybės
administracijos išduodamus leidimus, paslaugų teikėjai darbo vietoje privalo
turėti asmens dokumentus, verslo liudijimą (asmenims, kuriems pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus jis yra privalomas) ar darbo sutarties kopiją, patvirtintą įmonės
antspaudu ir vadovo parašu, prekių įsigijimą liudijančius ir jų kokybės dokumentus,
maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jei pagal Lietuvos Respublikos
normatyvinius dokumentus, jis yra privalomas), sveikatos pažymėjimą; turėti licencijos,
suteikiančios teisę verstis licencijuojama veikla originalą ar kopiją (kaip numato
licencijavimo taisyklės), jeigu verčiamasi licencijuojama veikla.
16. Jeigu Direkcijai arba Antrajai šaliai priskirta Teritorija reikalinga tiesioginėms funkcijos
ir poreikiams (kitiems renginiams), per sutartos trukmės laikotarpį, nuo rašytinio
įspėjimo dienos, Trečioji šalis privalo savo lėšomis išmontuoti įrangą, sutvarkyti
teritoriją.
17. Papildomos paslaugų teikimo sąlygos bei atsiskaitymas už sunaudotą elektros energiją,
vandenį suderinami atskiru šalių susitarimu.
18. Šalys isipareigoja naudoti Rezervato teritoriją laikantis visų Valstybinio Kernavės
kultūrinio rezervato nuostatų ir Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato naudojimo ir
lankymo taisyklių, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

