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ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIRVINTIŠKIO KORTELĖS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2021 m. gruodžio d. Nr.
Širvintos
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 ir 38 punktais,
16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Širvintų sporto centro nuostatų, patvirtintų Širvintų rajono
savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-80 „Dėl Širvintų sporto centro buveinės
adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“, 13.16 ir 18.5 papunkčiais, atsižvelgdama į Širvintų rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 9-1112 „Dėl darbo
grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės Širvintiškio kortelės koncepcijai sukurti 2021 m. gruodžio
7 d. protokolą Nr. 15P-100,
Širvintų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Širvintiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pavesti Širvintų sporto centrui vykdyti Širvintiškio kortelės išdavimo ir administravimo
procedūras, viešinimo veiksmus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną
mėnesį nuo sprendimo paskelbimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė

Živilė Pinskuvienė

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės tarybos
2021 m. gruodžio
d.
sprendimu Nr.
ŠIRVINTIŠKIO KORTELĖS IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Širvintiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato
Širvintiškio kortelės (toliau – kortelė) išdavimo, naudojimo, asmens duomenų rinkimo ir naudojimo
tvarką.
2. Kortelė išduodama pilnamečiams asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Širvintų
rajono savivaldybės teritorijoje. Kortelė suteikia teisę kortelės turėtojui gauti specialius pasiūlymus,
lengvatas, nuolaidas įvairioms prekėms, paslaugoms, renginiams ir kt. (toliau – nuolaidos).
3. Apraše nustatyta tvarka yra privaloma visiems kortelės turėtojams ir subjektams, kurie
teikia nuolaidas kortelės turėtojams. Visos su kortele susijusios šalys privalo laikytis apraše nurodytų
terminų ir sąlygų.
4. Kortelė yra vardinė, ja naudotis turi teisę tik tas asmuo, kurio vardu išduota kortelė.
Kortelė išduodama tik fiziniams asmenims.
II SKYRIUS
KORTELĖS IŠDAVIMAS
5. Asmenų prašymus dėl kortelės išdavimo registruoja, kortelės gamybą ir personalizavimą
organizuoja, išdavimą ir apskaitą vykdo Širvintų sporto centras.
6. Kortelę gali įsigyti asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą Širvintų rajono savivaldybės
teritorijoje, pateikęs Širvintų sporto centrui užpildytą nustatytos formos prašymą (aprašo priedas)
(toliau – prašymas) ir sumokėjęs vienkartinį kortelės išdavimo mokestį. Prašymas pateikiamas
asmeniškai atvykus į Širvintų sporto centrą arba elektroniniu būdu Širvintų sporto centro
elektroninio pašto adresu sirvintusportas@gmail.com.
7. Vienkartinis kortelės išdavimo mokestis – 2 (du) eurai. Kortelės išdavimo mokestį
galima susimokėti Širvintų sporto centro kasoje arba bankiniu pervedimu į Širvintų sporto centro
banko sąskaitą Nr. LT534010042000127885, mokėjimo paskirtyje nurodyti „Širvintiškio kortelė“
(mokėjimo kvitas ar bankinio pervedimo kopija turi būti pridedami prie užpildyto prašymo).
Sumokėtas vienkartinis kortelės išdavimo mokestis negrąžinamas, išskyrus šio aprašo 8 punkte
nurodytas išimtis, kada kortelė nėra išduodama. Mokestis grąžinamas per 20 (dvidešimt) darbo dienų
nuo sprendimo neišduoti kortelės priėmimo.
8. Prašyme turi būti nurodyti šie duomenys: asmens vardas, pavardė, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Asmuo,
pateikdamas užpildytą prašymą, kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba kitą dokumentą su nuotrauka, su asmens įrašytu vardu ir pavarde, gimimo data
(teikiant prašymą elektroniniu būdu – jo kopiją) ir pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą
(teikiant pažymą elektroniniu būdu – jos kopiją), išduotą ne anksčiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį
nuo pra šym o pa t e i ki m o di e nos. Pra šym ą pri i m a nt i s a t sa ki nga s a sm uo, pa t i kri nę s pra šym ą

pateikiančio asmens tapatybę ir prašyme nurodytų duomenų apie asmens deklaruotą gyvenamąją
vietą teisingumą, grąžina dokumentus juos pateikusiam asmeniui, o elektroniniu būdu pateiktus
dokumentus sunaikina. Nepateikus privalomų duomenų ir (ar) dokumentų ar nustačius, kad pateikti
duomenys yra klaidingi, kortelė neišduodama.
9. Pasirašydamas prašymą asmuo patvirtina, kad yra susipažinęs su šiame apraše
nurodytomis kortelės naudojimo sąlygomis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
10. Kortelė išduodama per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo ir kortelės
išdavimo mokesčio sumokėjimo. Pagaminta kortelė išduodama asmeniškai atvykus į Širvintų sporto
centrą.
III SKYRIUS
KORTELĖS NAUDOJIMAS
11.
Kortelė suteikia teisę kortelės turėtojui naudotis jam taikomomis nuolaidomis.
12.
Informacija apie kortelės turėtojams taikomas nuolaidas skelbiama ir nuolat
atnaujinama Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje: www.sirvintos.lt, Širvintų sporto
centro interneto svetainėje: www.sirvintusportas.lt. Informacija gali būti skelbiama subjektų,
teikiančių nuolaidas, interneto svetainėse, kituose viešai prieinamuose informacijos šaltiniuose.
13.
Kortelės teikiamomis nuolaidomis kortelės turėtojas gali naudotis specialiu ženklu
„Širvintiškio kortelė“ pažymėtose vietose, taip pat atsiskaitant už prekes, paslaugas ir kt. vietose,
kurių sąrašas skelbiamas aprašo 12 punkte nurodytuose informacijos šaltinuose.
14.
Kortelės turėtojas turi teisę pasinaudoti nuolaida tik tada, jei kortelė pateikiama prieš
atsiskaitant už prekes, suteiktas paslaugas ar kt. Kortelė nėra mokėjimo kortelė, ji neskenuojama,
joje nėra kaupiami lojalumo taškai.
15.
Subjektai informaciją apie kortelės turėtojui numatomas teikti ir (ar) atšaukiamas
nuolaidas pateikia Širvintų sporto centrui elektroniniu paštu sirvintusportas@gmail.com, nurodo
subjekto, teikiančio nuolaidas, pavadinimą, trumpą pasiūlymo aprašymą, nuolaidos galiojimo terminą
ir kontaktinę informaciją.
16.
Širvintų sporto centras organizuoja informacijos apie kortelės turėtojams taikomas
nuolaidas paskelbimą Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje: www.sirvintos.lt, Širvintų
sporto centro interneto svetainėje: www.sirvintusportas.lt.
17.
Kortelė yra vardinė, ja gali naudotis tik tas asmuo, kurio vardu išduota kortelė.
Kortelės negalima perleisti kitiems asmenims. Kortelės turėtojas, norėdamas gauti nuolaidą,
subjekto, teikiančio nuolaidą, atsakingo asmens prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą arba kitą dokumentą su nuotrauka, su asmens įrašytu vardu ir pavarde, gimimo data.
Subjekto, teikiančio nuolaidą, atsakingas asmuo pagal vieną iš šiame aprašo punkte nurodytų
dokum e nt ų, pa t i kri nę s kort e l ė s t urė t oj o t a pa t ybę , grą ž i na dokum e nt ą j į pa t e i kusi a m a sm e ni ui .
18.
Pametus ar kitaip praradus kortelę jos galiojimo laikotarpiu, pasikeitus asmens
duomenims (vardui, pavardei) ar deklaruotos gyvenamosios vietos adresui, būtina nedelsiant, ne
vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti Širvintų sporto centrą telefonu 8 652 61 068
arba el. paštu sirvintusportas@gmail.com.
19.
Jei kortelės turėtojas pameta ar kitaip praranda kortelę, ją sugadina arba jei pasikeičia
asmens duomenys (vardas, pavardė), jis turi teisę kreiptis į Širvintų sporto centrą dėl naujos kortelės
išdavimo. Nauja kortelė išduodama šio aprašo II skyriuje numatyta tvarka.
20.
Širvintų sporto centras neatsako tais atvejais, jei kortelė ir (ar) bet kokie duomenys,
susiję su kortele (identifikacinis numeris ar kiti duomenys), bet kokiu būdu buvo perduoti naudotis

ir (ar) atskleisti kitam asmeniui, taip pat tais atvejais, jei pametus ar kitaip praradus kortelę apie tai
nėra pranešama Širvintų sporto centrui šio aprašo nustatyta tvarka.
21.
Kortelė galioja 3 (trejus) metus nuo kortelės išdavimo dienos, jeigu kortelės turėtojas
yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje arba kortelės
galiojimas nėra panaikinamas kitais šio aprašo 28 punkte nurodytais pagrindais.
IV SKYRIUS
KORTELĖS TURĖTOJO ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS
22.
Asmuo, pasirašydamas prašymą, gali išreikšti sutikimą, kad Širvintų sporto centras
tvarkytų kortelės turėtojo asmens duomenis kortelės išdavimo ir administravimo tikslais. Kortelės
turėtojo asmens duomenys (vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas) tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei būtina nustatytiems duomenų
tvarkymo tikslams. Elektroniniu būdu pateiktos dokumentų kopijos (asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento ir pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopijos) saugomos ne ilgiau kaip 3 (tris)
darbo dienas ir sunaikinamos nedelsiant, kai tampa nereikalingos. Asmenų, nesutikusių su savo
asmens duomenų tvarkymu šiame punkte nurodytais tikslais, prašymas yra nepriimamas ir kortelė
šiems asmenims neišduodama.
23.
Širvintų sporto centras vykdo kortelės turėtojų apskaitą ir kaupia asmeninę kortelės
turėtojo informaciją (vardą, pavardę, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį,
elektroninio pašto adresą) kortelių registre tol, kol galioja kortelė.
24.
Širvintų sporto centras įsipareigoja neperduoti su kortelės turėtoju susijusios
informacijos trečiosioms šalims, garantuoja asmeninės informacijos konfidencialumą bei užtikrina
kortelės turėtojo asmens duomenų saugumą ir tvarkymą laikydamasis teisės aktuose nustatytų asmens
duomenų tvarkymo reikalavimų.
25.
Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymo reikalavimus,
nuostatų.
26.
Kortelės turėtojas, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę gauti informaciją
apie asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, prašyti šiuos
duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, nesutikti su duomenų tvarkymu ar
atšaukti savo sutikimą.
27.
Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, kortelės
turėtojas turi teisę pateikti Širvintų sporto centrui raštu vienu iš šių būdų: įteikiant asmeniškai adresu
Kalnalaukio g. 41, LT-19107 Širvintos; paštu: Kalnalaukio g. 41, LT-19107 Širvintos; elektroniniu
paštu sirvintusportas@gmail.com.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28.
Širvintų sporto centras savo iniciatyva arba kortelės turėtojo prašymu panaikina
kortelės galiojimą:
28.1. kortelės turėtojui nesilaikant šio aprašo taisyklių;

28.2. kortelės turėtojui deklaravus gyvenamąją vietą ne Širvintų rajono savivaldybės
teritorijoje;
28.3. pastebėjus, kad kortele naudojasi kitas asmuo, kuriam nepriklauso kortelė;
28.4. kortelės turėtojui sugadinus, pametus ar kitaip praradus kortelę;
28.5. kortelės turėtojui atšaukus sutikimą dėl duomenų, kurie yra būtini kortelės
administravimui, tvarkymo.
29.
Širvintų sporto centras panaikina kortelės galiojimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per
3 (tris) darbo dienas nuo aprašo 28 punkte nurodytų aplinkybių paaiškėjimo ar kortelės turėtojo
prašymo gavimo dienos.
30.
Negaliojančių kortelių identifikacinių numerių sąrašas skelbiamas ir nuolat
atnaujinamas Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt, Širvintų sporto
centro interneto svetainėje www.sirvintusportas.lt.
31.
Neatsiėmus pagamintos kortelės per 6 (šešis) mėnesius, ji naikinama.
32.
Širvintų rajono savivaldybė pasilieka teisę keisti šiame apraše numatytas sąlygas ir
(ar) terminus be jokio išankstinio raštiško pranešimo kortelės turėtojui, tačiau įsipareigoja iš anksto
apie tai paskelbti Širvintų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sirvintos.lt ir Širvintų
sporto centro interneto svetainėje www.sirvintusportas.lt.
33.
Išsami informacija apie kortelę pateikiama Širvintų rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.sirvintos.lt, Širvintų sporto centro interneto svetainėje www.sirvintusportas.lt, arba
kreipiantis elektroniniu paštu sirvintusportas@gmail.com ar telefonu 8 652 61 068.

_________________

Širvintiškio kortelės išdavimo ir
naudojimo tvarkos aprašo
priedas
________________________________________
(vardas, pavardė)

____
__
(deklaruotos gyvenamosios vietos adresas)

(telefono Nr., el. paštas)
Širvintų sporto centro direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL ŠIRVINTIŠKIO KORTELĖS IŠDAVIMO
202_ m. ............................. d.
Širvintos
Prašau išduoti Širvintiškio kortelę ..............................................................................................
(vardas, pavardė)
 Patvirtinu, kad šiame prašyme pateikti duomenys yra tikslūs, išsamūs ir teisingi.
 Sutinku, kad Širvintų sporto centras Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės
aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka tvarkytų pateiktus mano
asmens duomenis Širvintiškio kortelės išdavimo ir administravimo tikslais.
 Esu susipažinęs su Širvintiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatomis
ir įsipareigoju jų laikytis.
PRIDEDAMA:
 Mokėjimo kvitas.
Pastaba: nesutikus su savo asmens duomenų tvarkymu nurodytais tikslais, prašymas yra
nepriimamas ir kortelė šiems asmenims neišduodama.
_______________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________
Pasirašydami šį prašymą Jūs patvirtinate, kad esate tinkamai informuotas, kad Jūsų asmens duomenų valdytojas yra
Širvintų sporto centras (juridinio asmens kodas 190374721, adresas: Kalnalaukio g. 41, LT-19107 Širvintos, tel. 8 652 61
068, el. p. sirvintusportas@gmail.com). Jūsų asmens duomenys tvarkomi Širvintiškio kortelės išdavimo ir administravimo
tikslais. Tvarkymo pagrindas – tvarkyti būtina, siekiant išduoti Širvintiškio kortelę ir ją administruoti. Jūsų asmens
duomenys (vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei būtina nustatytiems duomenų tvarkymo tikslams; elektroniniu būdu pateiktos
dokumentų kopijos (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą kopijos)
saugomos ne ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas ir sunaikinamos nedelsiant, kai tampa nebereikalingos. Jūs turite teisę
kreiptis į Širvintų sporto centrą 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, LT-10312 Vilnius). Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą rasite:
www.sirvintusportas.lt/privatumo-taisykles/.
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