Patvirtinta 2017 m. kovo mėn. 21 d.
VšĮ “Nacionalinis ţiedas”
direktoriaus įsakymu Nr. 2017029
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „NACIONALINIS ŢIEDAS“
VALDOMOS LENKTYNIŲ TRASOS „NEMUNO ŢIEDAS“
REZERVACIJOS/REGISTRACIJOS IR SUTARČIŲ SUDARYMO
TAISYKLĖS
1.Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės nustato reikalavimus vienintelės Lietuvoje specialios automobilių bei motociklų
ţiedinių lenktynių trasos „Nemuno ţiedas“, esančios Nemuno g. 20, Gaiţėnėlių k., Kauno r., (toliau –
Trasa) rezervacijai ir sutarčių sudarymui bei esmines naudojimosi Trasa sąlygas.
1.2. Asmenys, prieš naudojantis Trasa, turi būti instruktuojami naudotis Trasa bei susipaţinę su šiomis
taisyklėmis (įskaitant, bet neapsiribojant ir kitais dokumentais (susijusiais su naudojimusi Trasa ir (ar)
aptariančiais
Trasos
ypatumus),
pateiktais
paslaugų
teikėjo
internetiniame
puslapyje
www.nemunoziedas.lt ir (ar) viešai prieinamoje paslaugos teikėjo buveinės vietoje), o būdami Trasos
teritorijoje – privalo laikytis ne tik įvadinio instruktaţo metu pateiktų instrukcijų, bet ir kitų naudojimąsi
Trasa aptariančių tvarkų reikalavimų ir šių taisyklių.
2. Paslaugos. Paslaugos rezervacijos/registracijos tvarka
2.1. Siūlomos paslaugos:
Renginiai:
2.1.1.leidimas naudotis Trasa;
2.1.2. renginio vykdymas Trasos teritorijoje;
2.1.3. edukacinė, švietimo veikla;
2.1.4. kt.
Treniruotės:
2.1.5. leidimas naudotis Trasa;
2.1.6. kt.
2.2. Paslaugos rezervacijos/registracijos tvarka:
2.2.1.renginiams preliminari rezervacija/registracija priimama darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:30 val. tel.
+37061092349 ir (arba) el. paštu info@nemunoziedas.lt;
2.2.2. Lietuvos automobilių sporto (toliau – LASF) ir Lietuvos motociklų sporto (toliau – LMSF)
federacijų patvirtinti renginių organizatoriai Trasą renginių, įtrauktų į atitinkamų sporto šakų oficialią
varţybų sistemą, vykdymui rezervuoja 2017 m.kovo 15 d. trišalėje sutartyje Nr. TRI-1, sudarytoje tarp
VšĮ „Nacionalinis ţiedas“, LASF ir LMSF, aptarta tvarka. Laisvi reklaminiai plotai turi būti suderinti
likus ne maţiau,kaip 14 kalendorinių dienų iki numatytos renginio datos;
2.2.3.treniruotėms rezervacija/registracija priimama darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:30 val. tel.
+37061092349 ir (arba) el. paštu info@nemunoziedas.lt. Rezervacija/registracija treniruotėms yra
privaloma.
2.2.4. paslaugos rezervacijos/registracijos gali būti keičiamos ir (ar) atšaukiamos likus ne maţiau kaip 14
kalendorinių dienų iki paslaugos teikimo dienos. Jeigu rezervacija/registracija atšaukiama vėliau negu
nurodyta šiame punkte, Paslaugų teikėjui lieka Paslaugų gavėjo sumokėtas avansas uţ paslaugą.
3. Paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjai
3.1. Paslaugos teikėjas – VšĮ „Nacionalinis ţiedas“.
3.2. Paslaugos gavėjai:
3.2.1. LASF ir LMSF patvirtinti renginių organizatoriai;
3.2.2.visi kiti paslaugos gavėjai (išskyrus šių taisyklių 3.2.1 papunktyje nurodytus asmenis).

4.Sutarties derinimas ir pasirašymas
4.1. Po šių taisyklių 2 skyriuje nurodytos paslaugos rezervacijos/registracijos, paslaugos teikėjas ir
paslaugos gavėjas susiderina paslaugos teikimo sutarties sąlygas. Sutartis apima ir šiose taisyklėse
nurodytas sąlygas.
4.2. Sutartis turi būti pasirašyta per 14 kalendorinių dienų. Atskiru rašytiniu šalių susitarimu gali būti
suderinamas ilgesnis sutarties pasirašymo terminas.
4.3. Naudojimasis Trasa galimas tik pasirašius atitinkamą (pvz., treniruočių/renginių organizavimo)
sutartį.
5. Paslaugos teikimas renginių organizatoriams
5.1.Prieš teikiant paslaugą ir po paslaugos suteikimo atitinkamai pasirašomi šie dokumentai: paslaugos
uţsakymo aktas, sutartis, inventoriaus priėmimo – perdavimo aktas, reklaminių plotų aktas, ţiūrovų,
dalyvavusių organizatoriaus organizuojamame renginyje, skaičiaus aktas, elektros skaitiklių rodmenų
aktas, Trasos apţiūros ir trasos plano aktas, kuriame nurodoma, kuri trasos konfigūracija bus naudojama,
ir įvertinama trasos būklė.
5.2. Paslaugos gavėjui be motyvuotų prieţasčių, kurios turi būti nurodytos likus ne maţiau kaip 2 (dviem)
valandom iki renginio pradţios ir iš karto po renginio (bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas renginiui
pasibaigus) nepasirašius 5.1. papunktyje nurodytų aktų, paslaugos teikėjas atitinkamus aktus pasirašo
vienašališkai ir išsiunčia paslaugos gavėjo nurodytu buveinės adresu ar el. pašto adresu. Tokiu atveju,
Paslauga laikoma priimta – perduota tinkamai, o paslaugos teikėjo vienašališkai pasirašyti aktai laikomi
tinkamai pasirašytais ir paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo bei nuostolių atlyginimo.
6. Renginių organizatorių atsiskaitymas uţ paslaugą
6.1. Paslaugos kaina pateikiama paslaugos teikėjo patvirtintame kainoraštyje (šių taisyklių priedas).
6.2.Paslaugos mokestį sudaro:
6.2.1. avansas – 30 proc. paslaugos kainos (pagal paslaugos teikėjo išrašytą išankstinę sąskaitą faktūrą
mokamas per 3 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo);
6.2.2. visa likusi paslaugos kaina (pagal paslaugos teikėjo išrašytą sąskaitą faktūrą mokama per 3
kalendorines dienas po paslaugos suteikimo);
6.2.3. papildomas mokestis, priklausomai nuo ţiūrovų skaičiaus, (jei taikoma) mokamas sutartyje
nustatyta tvarka;
6.2.4. kiti mokesčiai, jeigu jie taikomi (atitinkamai pagal paslaugos teikėjo patvirtintą kainoraštį).
6.3. Šalių susitarimu atsiskaitoma grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu.
7. Trasos naudojimo treniruotėms sąlygos
7.1. Prieš teikiant paslaugą ir po paslaugos suteikimo atitinkamai pasirašomi šie dokumentai: treniruočių
sutartis, Trasos, stovėjimo aikštelių perdavimo - priėmimo aktas.
7.2. Paslaugos gavėjui be motyvuotų prieţasčių, kurios turi būti nurodytos likus ne maţiau kaip 2 (dviem)
valandom iki treniruotės pradţios ir iš karto po treniruotės (bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas
treniruotei pasibaigus) nepasirašius 7.1 papunktyje nurodytų aktų, paslaugos teikėjas atitinkamus aktus
pasirašo vienašališkai ir išsiunčia paslaugos gavėjo nurodytu buveinės adresu ar el. pašto adresu. Tokiu
atveju, Paslauga laikoma priimta – perduota tinkamai, o paslaugos teikėjo vienašališkai pasirašyti aktai
laikomi tinkamai pasirašytais ir paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti apmokėjimo bei nuostolių
atlyginimo.
7.3. Paslaugos gavėjui tenka pareiga atlyginti paslaugos teikėjo patirtus nuostolius, atsiradusius dėl
(atitinkamai) inventoriaus, Trasos, stovėjimo aikštelių, patalpų sugadinimo ar neprieţiūros treniruočių
sutartyje nustatyta tvarka.
7.4. Pasirašius šio skyriaus 7.1. papunktyje nurodytus atitinkamus dokumentus bei pasirinkus atitinkamą
Trasos konfigūraciją (ţiedinę, kroso, ralio-kroso, treko, kartodromo, drift), paslaugos gavėjas
instruktuojamas (įskaitant, bet neapsiribojant, supaţindinimu su naudojimosi atitinkama trasos
konfigūracija specifinėmis sąlygomis). Uţ vaţiavimą Trasa dygliuotomis padangomis ţiemos sezono
metu taikoma bauda – 200 Eur.

8. Atsiskaitymas uţ trasos naudojimą treniruotėms
8.1. Paslaugos kaina pateikiama paslaugos teikėjo patvirtintame kainoraštyje (šių taisyklių priedas).
8.2. Uţ suteiktas paslaugas atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir/arba bankiniu pavedimu (taikoma sudarius
bendradarbiavimo sutartį su juridiniu asmeniu).
9. Esminės naudojimosi Trasa sąlygos
9.1. Eismas trasoje vyksta prieš laikrodţio rodyklę. Draudţiama judėti priešinga nei nustatyta kryptimi,
išskyrus atvejus, jei tai būtina siekiant išvengti pavojingos situacijos.
9.2. Paslaugos gavėjas, naudodamasis Trasa, privalo dėvėti uţsegtą šalmą ir segėti saugos dirţus.
9.3. Paslaugos gavėjas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 42 straipsnio
4 dalimi, atsako uţ dalyvių ir ţiūrovų bei jų turto saugumą.
9.4. Tiek naudojantis paslauga, tiek ja pasinaudojus, paslaugos gavėjas privalo uţtikrinti tvarką Trasoje.
Pasinaudojus paslauga, Trasą palikti tvarkingą, savo lėšomis nusikabinti ir išsiveţti reklaminius tentus,
uţtikrinti, jog visos renginio metu atsiradusios šiukšlės (atliekos) būtų surinktos, to nepadarius taikoma
250 Eur dydţio bauda.
9.5. Paslaugos gavėjas privalo saugoti paslaugos teikėjo inventorių.
9.6. Detaliau naudojimosi Trasa sąlygos aptariamos instruktaţo metu.
10. Draudţiama:
10.1. Įvaţiuoti į Trasą nepasirašius sutarties su paslaugos teikėju.
10.2. Naudotis Trasa paţeidţiant saugumo reikalavimus (nedėvint šalmo ir neuţsisegus saugos dirţų).
10.3. Veţti keleivius, jei mašinoje nėra įrengtų apsauginių lankų ir saugos dirţų keleiviams.
10.3. Sustoti Trasoje (išskyrus sugedus transporto priemonei ar įvykus avarijai).
10.4. Vaţiuoti pagal kitą, negu buvo iš anksto suderinta, Trasos konfigūraciją.
10.5. Negavus paslaugos teikėjo atsakingo darbuotojo leidimo savarankiškai vaţiuoti į Trasą evakuoti
sugedusio automobilio.
10.6. Naudotis Trasa techniškai netvarkingomis transporto priemonėmis (pastebėjus techninių ar saugumo
trūkumų).
10.7. Stovėjimo aikštelėje vaţiuoti didesniu nei 10 km/val. greičiu bei kelti pavojų kitiems dalyviams,
ţiūrovams ar jų turtui.
10.8. Perduoti savo įsipareigojimus trečiajam asmeniui be raštiško paslaugos teikėjo sutikimo.
10.9. Nereaguoti į Trasos paslaugos teikėjo atstovo ir/ar teisėjo rodomas vėliavas.
11. Atsakomybė
11.1. Uţ paslaugos teikėjo ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą ţalą dėl šių taisyklių nesilaikymo ar paţeidimo,
atsako šių taisyklių nesilaikęs ar jas paţeidęs asmuo.
11.2. Paslaugos teikėjas neatsako uţ Trasos naudotojų ar kitų asmenų patirtą ţalą, kuri atsirado ne dėl
paslaugos teikėjo kaltės.
11.3. Bet kokia dėl paslaugos gavėjo kaltės padaryta ţala yra apmokestinama.
11.4. Šalių susitarimu, baudų dydţiai uţ šių taisyklių ir (ar) sutarčių netinkamą vykdymą ir (ar)
paţeidimus, nustatomi šalių sudarytose ir pasirašytose sutartyse.
12. Kitos sąlygos (taikoma renginiams)
Paslaugos teikėjas turi teisę bet kada atlikti Trasos renovacijos ar remonto darbus. Tuo atveju, jei
paslaugos teikėjas atliks Trasos renovacijos ar remonto darbus, dėl kurių paslaugos gavėjas negalės
vykdyti Renginio atitinkamą dieną, paslaugos gavėjo nuostolių atlyginimas apribojamas teise reikalauti iš
paslaugos teikėjo per 30 darbo dienų nuo pareikalavimo gavimo grąţinti tokią avanso dalį, kuri sumokėta
uţ atitinkamą Renginio dieną. Paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti apie tai paslaugos gavėją ne
vėliau kaip 60 kalendorinių dienų iki atitinkamos Renginio dienos pradţios.
********

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Kaina (EUR)
su PVM

Paslaugos pavadinimas
Objektų suteikimas „Nemuno ţiedas“
komplekse:*
Ţiedinės trasos suteikimas (I-V)
Ţiedinės trasos suteikimas (VI-VII)
Ţvyrinių trasų suteikimas:***
Motokroso trasos suteikimas
Ralio-kroso trasos suteikimas
,,Drago“trasos suteikimas
Supermoto trasos suteikimas
Hipodromo trasos suteikimas
"Drift" trasos suteikimas
Slalomo trasos suteikimas
Senosios kartingų trasos suteikimas

1 val.

1 d.**

100
150

900,1100,-

50,-

300,-

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
30,150,1.11.
*Kaina kinta (09.30 – 03.31). Nuolaida (10 % - 60%) taikoma atsiţvelgiant į besikreipiančios organizacijos motyvuotą prašymą.
**1 d. – 10 val. Objekto suteikimą sudaro: aptarnavimo zonos, prekybiniai plotai, šviesoforai, teisėjų nameliai, tribūnos ir priėjimas prie elektros įvadų
(elektros energija apmokestinama pagal tiekėjo tarifus).
* **Kaina nurodyta be trasos greideriavimo.

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

2.2.
2.3.

Objektų suteikimas „Nemuno ţiedas“ komplekse:
Žiedinės trasos suteikimas, jei surenkamas ţiūrovų skaičius:
Nuo 0 iki 500 ţiūrovų
Nuo 501 iki 2000 ţiūrovų

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2.
2.1.

Kaina (EUR)
su PVM

1400,-

Paslaugų paketas*
1800,2100,-

Nuo 2001 ir daugiau
Žvyrinių trasų suteikimas, jei surenkamas ţiūrovų skaičius:

1800,-

2500,-

Nuo 0 iki 500 ţiūrovų
Nuo 500 iki 2000 ţiūrovų

366,467,-

1 d.

1100,-

2.8.
2.9.

Nuo 2000 ir daugiau
Slalomo, senosios kartingų trasos suteikimas, jei surenkamas
ţiūrovų skaičius:
2.10. Nuo 0 iki 500 ţiūrovų
2.11. Nuo 500 iki 2000 ţiūrovų
2.12. Nuo 2000 ir daugiau

600,-

183,233,300,-

*Paketą sudaro: ţiedinės ir kitų lenktynių trasų suteikimas, aptarnavimo zonos, prekybiniai plotai, reklaminiai plotai renginių organizatoriams, trasos
išvalymas prieš ir po renginio, tribūnos, šviesoforas, teisėjų namelis, administracinis pastatas, ţolės nupjovimas iki atitvarų, o atitvarams nesant- ne mažiau
kaip po 5 metrus iš abiejų kelio pusių, internetas (administraciniai pastatai, teisėjų namas), biotualetai iki 8 vnt., priėjimas prie elektros įvadų (elektros energija
- pagal tiekėjo nustatytus tarifus), renginio reklama NŢ socialiniu tinklu ir/arba NŢ internetiniame tinklalapyje.

Eil.
Nr.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
Eil.
Nr.

Kaina (EUR)

Paslaugos pavadinimas
Treniruotės „Nemuno
ţiedas“ komplekso trasose:
Treniruotės ţiedinėje trasoje:
Treniruotės ,,drift” trasoje:
Treniruotės supermoto
trasoje:

su PVM

1 val.

2 val.

3 val.

1 d.

20,10,-

35,18,-

45,24,-

70,30,-

10,-

18,-

24,-

30,Kaina (EUR)

Paslaugos pavadinimas

su PVM

VšĮ ,,Nacionalinis ţiedas” organizuojamų renginių startiniai
mokesčiai
Slalomas
Sprintas
Supermoto
Motrokroso
„Drag“ (traukos lenktynės)
„Drift“ (šoninis slydimas) – maţoji trasa

4.

10 -50,15 – 60,10 – 100,10 – 100,5 – 80,10 – 40,-

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7. Drift“ (šoninis slydimas) – ţiedinė trasa
4.8. Laisvos treniruotės
Eil.
Nr.

5.
5.1.

15 – 80,20-60,Kaina (EUR)

Paslaugos pavadinimas

su PVM

,,Nemuno ţiede” teikiamos paslaugos/inventorius renginiams
Laiko matavimo įrangos nuoma ne visai dienai (pagal susitarimą)

1 val.

2 val.
3 val.
60 -350,-

1 d.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.

Laiko matavim oįrangos daviklio nuoma(1 vnt.)
Laiko matavimo įrangos nuoma
(21-30 daviklių)
(31-40 daviklių)
(41-50 daviklių)
(51-60 daviklių)
Įgarsinimo aparatūros nuoma
„GoPro“ kameros nuoma
Nešiojamos radijo stotelės nuoma
Braiţymo lentos nuoma
Kūgeliai (maţi, 1 vnt.)
Kūgeliai (dideli, 1 vnt.)
Sorbento maišas (1 vnt,10 kg)
Generatoriaus nuoma
Ištraukiama daugiafukcinė STOP juosta (9 m.)
Signalinės vėliavos trasos teisėjams (1 kompl. x 6 vnt.)
Skiriamosios liemenės trasos teisėjams ir bilietuotojams (1 vnt.)
Palapinės nuoma
Vieno garaţo bokso nuoma*
Biotualetų nuoma ( 1vnt.)
Trasos nupūtėjas
Šluotos (1 vnt.)
Papildomi trasos paruošiamieji darbai – pagal atskirą susitarimą**
Greitosios med. pagalbos ekipaţo budėjimas renginio metu
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekipaţo budėjimas renginio metu*
Išvaţiavimas iš trasos ribų paţeidţiant velėną ir gesinimo zoną
Automobilio ištempimas po eismo įvykio į PIT zoną
Įvaţiavimas į padangas (vieno kūgio perrišimas)
Įvaţiavimas į atitvarus***
Evakuatorius (automobilių ar motociklų išveţimui iš trasos)

6,-

9,-

12,200,245,290,330,-

5,-

150
20,6,7,3,5,35,20,10,5,3,120,45,45
30
4
10- 1000,-

90,205 -580,5,10,5,90 - 300,-

*Sudaroma atskira sutartis.
**Pvz.: kūgelių sudėliojimas, šiukšlių surinkimas, reklaminiai plotai ir t.t.
***Pagal padarytos ţalos dydį.

Eil.
Nr.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

6.12.
6.13.
6.14.

Paslaugos pavadinimas
Papildomos paslaugos
Šalmo nuoma
Pošalmio įsigijimas (1 vnt.)
Sportinio automobilio nuoma (10 ratų)
Mokymai „Skidcar“ automobiliu (15 min.)
Pravaţiavimas sportiniu automobiliu keleivio vietoje (5 ratai)
Nakvynė trasoje esančiame administraciniame pastate Nr. 2 – viešbutyje:
(1 lova su patalyne)
(1 lova be patalynės)
Apsistojimas su palapine
Apsistojimas su kemperiu
Dušas
Tinklinio aikštelės nuoma (1,5 val.)
Automobilio palikimas stovėjimo aikštelėje (1 parai):
1-3 paros;
4-10 parų;
11-30 parų;
30 ir daugiau parų*
Fotografo paslaugos
Reklaminiai įkainiai**
Elektros energija***

Kaina (EUR)
su PVM

1 val.
3,-

1 d.
9,-

5,100 – 250,25,100,15,12,5,10,2,10,5,
4,
3,
50-100,-

* Atskiras susitarimas.
** Priedas Nr. 1, Nr. 2.
*** Pagal elektros suvartojimą ir elektros energijos skirstytojo nurodytus tarifus.

Eil.
Nr.
7.
7.1.
7.2.
7.3.

Paslaugospavadinimas
VšĮ „Nacionalinis ţiedas“ atributikos įsigijimas:
Polo marškinėliai (1 vnt.)
Kepuraitė (1 vnt.)
Dţemperis (1 vnt.)

Kaina (EUR)
su PVM

20,10,35,-

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.

Striukė (1 vnt.)
Tušinukas
Pakabukas
Puodelis
Lipdukas
Polo marškinėliai (1 vnt.)
Kepuraitė (1 vnt.)
Dţemperis (1 vnt.)
Striukė (1 vnt.)

60,2,2,5,1.5,20,10,35,60,-

