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PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekybos ir paslaugų teikimo Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės
(toliau – taisyklės) nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo reikalavimus
Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose vietose (toliau – viešosios vietos).
2. Šių taisyklių privalo laikytis:
2.1. visi juridiniai asmenys, kitos organizacijos, juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialai
(toliau – juridiniai asmenys) ir fiziniai asmenys, prekiaujantys ir/ar teikiantys paslaugas viešosiose
vietose;
2.2. fiziniai asmenys, nesiverčiantys individualia veikla, bet parduodantys Vilkaviškio
rajono savivaldybės viešosiose vietose savo užaugintą produkciją, pačių surinktas miško gėrybes
(uogas, riešutus, grybus), vaistažoles ar pagamintą daiktą.
3. Verstis licencijuojama mažmenine prekyba gali tik įmonės, įsigijusios šios veiklos
licencijas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenustato ko kita.
4. Jeigu kitos specialiosios mažmeninės prekybos taisyklės ar kai kurių prekių prekybos
taisyklės nustato papildomus ar kitus reikalavimus, taikomi tų taisyklių reikalavimai.
5. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Individuali veikla mažmeninėje prekyboje (toliau – individuali veikla) – savarankiška
mažmeninės prekybos veikla, kuria versdamasis fizinis asmuo siekia gauti pajamų ar kitokios
ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį, įskaitant mažmeninės prekybos veiklą, kuria verčiamasi
turint verslo liudijimą.
Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai – žemės ūkio ir maisto produktai, pagaminti
ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Gyvūniniai maisto produktai – iš gyvūnų gauti ir (ar) pagaminti maisto produktai: mėsa ir
valgomieji jos subproduktai, paukštiena, žuvys ir iš jų pagaminti gaminiai, pienas ir jo gaminiai,
naminių paukščių kiaušiniai, natūralus medus.
Laikini įrenginiai paslaugai teikti – tai sukomplektuota ir lauke pastatyta arba judanti tam
tikru nustatytu maršrutu įranga, skirta paslaugai teikti (karietos, bevariklės transporto priemonės,
pramoginės transporto priemonės, dviračiai, elektromobiliai, velomobiliai, kartai, bagiai, mobilieji
batutai, pripučiami batutai, atrakcionai, vandens dviračiai, valtys, laivai ir kt.).
Laikinas statinys – statinys, kurį leista pastatyti ir naudoti ribotą terminą. Laikinų statinių
naudojimo terminas gali būti pratęstas. Laikinų statinių, kurių naudojimo terminas suinteresuotųjų
asmenų prašymu pratęsiamas, naudojimo termino pratęsimo tvarką nustato Aplinkos ministerija.
Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami.
Laikinieji prekybos įrenginiai – sukomplektuoti ir lauke pastatyti įrenginiai (prekystaliai,
vežimėliai, stalai, kėdės, skėčiai, tvorelės, pakylos ir pan.), skirti prekybai.
Leidimas – Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta tvarka išduotas dokumentas, suteikiantis
teisę prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose.
Lauko kavinė – lauke poilsio ir turizmo sezono metu įrengtas laikinas nesudėtingų lengvų
konstrukcijų statinys be pamatų arba sukomplektuota įranga (staliukai, kėdės, skėčiai, pakylos ir
pan.), kurie skirti viešojo maitinimo paslaugoms teikti ir kurie išmontuojami pasibaigus poilsio ir
turizmo sezonui.

Negyvūniniai maisto produktai – iš augalų ir (ar) jų dalių gauti produktai, naudojami
maistui: augalai ir jų dalys, javai, valgomosios daržovės, valgomieji vaisiai, uogos, grybai ir iš jų
pagaminti gaminiai.
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Pardavėjas – asmuo, parduodantis prekes vartotojui verslo patalpose ir (ar) už jų ribų.
Prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas, parduodamas arba siūlomas parduoti pirkėjui
(vartotojui).
Prekei taikomas techninis reglamentas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vyriausybės
įstaigų, ministerijų, prie jų įsteigtų departamentų ir kitų įstaigų joms priskirtose valstybės valdymo
srityse pagal kompetenciją patvirtintas teisės aktas arba Lietuvoje tiesiogiai taikomas Europos
Sąjungos teisės aktas, nustatantis privalomuosius prekių saugos, kokybės, paskirties reikalavimus,
kuriuos turi atitikti į Lietuvos rinką teikiamos prekės.
Prekiautojas savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais (toliau – prekiautojas) –
fizinis ar juridinis asmuo, prekiaujantis savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešoje
vietoje, įskaitant individualių valdų savininkus, prekiaujančius savo valdoje išauginta žemės ūkio
produkcija.
Prekybai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais skirta viešoji vieta (toliau –
viešoji vieta prekybai) – savivaldybės nustatyta arba privataus asmens skirta ir su teritorine
Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderinta teritorija prekybai tik savos gamybos ir žemės
ūkio produktais nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų automobilių ar
priekabų, laivų.
Savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktai (toliau – produktai) – savo ūkyje
išauginti, apdoroti, pagaminti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės,
žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai, taip pat savo ūkyje išauginti ekologiški,
išskirtinės kokybės ir tautinio paveldo žemės ūkio ir maisto produktai, jūrų ar vidaus vandenyse
sugautos žuvys ir iš jų pagaminti gaminiai, bei natūraliai užaugusios ar užaugintos miško uogos,
arbatžolės, prieskoniai, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir (ar) paruošti žmonėms vartoti.
Už prekybą savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais atsakingas asmuo (toliau –
atsakingas asmuo) – prekiautojų savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais arba žemdirbių
savivaldos organizacijų pasirinktas asmuo, savivaldybės arba privačios teritorijos savininko
paskirtas būti atsakingas už prekybą savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais tam skirtoje
viešoje vietoje.
Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise
priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją),
kurioje vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų,
paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar automobilių priekabų, kitų transporto priemonių, lauko
kavinių.
Paslauga – bet kokia savarankiška, paprastai už užmokestį atliekama ūkinė komercinė
veikla, kurios nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ar asmenų judėjimo laisvės, kaip
nurodyta Europos Bendrijos steigimo sutarties 50 straipsnyje.
Taisyklėse vartojamos kitos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas kituose teisės aktuose.
II. PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOSIOSE VIETOSE BŪDAI
6. Prekybos ir paslaugų teikimo viešąsias vietas Vilkaviškio rajono savivaldybėje nustato
Savivaldybės taryba.
Viešąsias vietas, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas, pažymi seniūnijos seniūnas
(toliau – seniūnas).
7. Asmenys gali prekiauti ar teikti paslaugas Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosiose
vietose tik turėdami seniūno išduotą leidimą ir sumokėję rinkliavą pagal Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos patvirtintus Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo
prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatus.

8. Mažmeninės prekybos ir/ar paslaugų teikimo ir prekybos savos gamybos žemės ūkio ir
maisto produktais viešosiose vietose būdai yra:
8.1. prekyba ir/ar paslaugų teikimas nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių;
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8.2. prekyba ir/ar paslaugų teikimas kioskuose (paviljonuose) iš prekybai pritaikytų
automobilių ar automobilių priekabų;
8.3. prekyba lauko kavinėse, kurios gali būti prie esamos maitinimo įmonės stacionaraus
pastato arba specialiai įrengtose vietose, poilsio ir turizmo sezono metu (nuo gegužės 1 d. iki spalio
1 d.);
8.4. prekyba ir/ar paslaugų teikimas renginių, švenčių, parodų, mugių metu;
8.5. išvežiojamoji, išnešiojamoji prekyba;
8.6. kiti teisės aktais nedraudžiami prekybos būdai.
9. Prekybos ir/ar paslaugų teikimo vietą masinių renginių metu nurodo seniūnas arba
renginio organizatorius, suderinęs su seniūnu.
III. LEIDIMŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS VIEŠOSIOSE VIETOSE
IŠDAVIMAS, JŲ GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR LEIDIMŲ PANAIKINIMAS
10. Seniūnas, kurio seniūnijos teritorijoje yra prekiaujama ar teikiamos paslaugos,
atsakingas už prekybos ir paslaugų teikimo viešosiose vietose organizavimą (leidimų išdavimą,
leidimų galiojimo sustabdymą, vietinės rinkliavos surinkimą, šių taisyklių IV, V, VI, VII ir VIII
skyriuose išdėstytų reikalavimų kontrolę pagal savo kompetenciją, prekybos ir paslaugų vietų
išvalymą ir susidariusių atliekų tinkamą sutvarkymą).
11. Asmuo, norintis gauti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje (toliau –
pareiškėjas), seniūnijos, kurios aptarnaujamojoje teritorijoje yra viešoji prekybos ar paslaugų
teikimo vieta, seniūnui pateikia pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už
leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą
nuostatuose nustatytus dokumentus.
12. Prašymai prekiauti ar teikti paslaugas renginių metu turi būti suderinti su renginio
organizatoriumi. Prekiaudami masiniuose renginiuose ir mugėse alkoholiniais gėrimais prekiautojai
privalo turėti nustatyta tvarka išduotą vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba natūralios
fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų.
13. Jeigu yra pateikiamas neišsamus ar netinkamai įformintas prašymas arba pateikti ne visi
dokumentai, seniūnas per 5 darbo dienas raštu praneša pareiškėjui apie pateiktų dokumentų
trūkumus.
14. Leidimas neišduodamas:
14.1. asmeniui iki 16 metų;
14.2. asmeniui, pateikusiam netinkamai įformintą prašymą arba nepateikusiam visų
dokumentų, nors apie tai buvo informuotas šių taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka;
14.3. asmeniui, nesumokėjusiam vietinės rinkliavos, išskyrus asmenis, atleistus Vilkaviškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
15. Apie atsisakymą išduoti leidimą pareiškėjas informuojamas raštu, nurodant atsisakymo
motyvus ir jo apskundimo tvarką.
16. Leidimo galiojimas gali būti sustabdytas seniūno sprendimu už šių taisyklių IV, V, VI,
VII ir VIII skyriuose nustatytų reikalavimų pažeidimus.
17. Apie leidimo galiojimo sustabdymą pardavėjas informuojamas raštu nedelsiant,
nurodant sustabdymo priežastis bei pažeidimų pašalinimo terminą ir jo apskundimo tvarką.
18. Pardavėjas, pašalinęs pažeidimus, dėl kurių buvo sustabdytas leidimo galiojimas, apie tai
privalo raštu informuoti seniūną.
19. Leidimas panaikinamas seniūno sprendimu:
19.1. kai asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo;

19.2. už šių taisyklių 22.1 punkte nustatytų reikalavimų (parduotos prekės, kurių mažmeninė
prekyba viešosiose vietose yra uždrausta įstatymais ir kitais teisės aktais) pažeidimą;
19.3. jei pardavėjas, šių taisyklių nustatyta tvarka sustabdžius leidimo galiojimą, per
nustatytą terminą nepašalino pažeidimų.
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20. Apie leidimo panaikinimą pardavėjas informuojamas raštu per 2 darbo dienas, nurodant
leidimo panaikinimo motyvus ir apskundimo tvarką. Panaikinus leidimo galiojimą, sumokėta
vietinė rinkliava negrąžinama.
21. Pareiškėjas ar pardavėjas atsisakymą išduoti leidimą, leidimo galiojimo sustabdymą bei
leidimo panaikinimą gali apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IV. PREKYBOS REGLAMENTAVIMAS IR APRIBOJIMAI
22. Savivaldybės viešosiose vietose pardavėjui ar paslaugos teikėjui draudžiama:
22.1. parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose yra uždrausta įstatymais
ir kitais teisės aktais;
22.2. parduoti prekes, kurių įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių
įsigijimą patvirtinančiais dokumentais;
22.3. parduoti prekes be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jeigu teisės
aktuose nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;
22.4. parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;
22.5. parduoti prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs;
22.6. parduoti prekes, kurios buvo iš naujo perženklintos, perfasuotos (perpakuotos) ar
kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti terminą;
22.7. prekiauti ar teikti paslaugas kitose nei leidime nurodytose vietose.
23. Parduodamos prekės turi būti saugios, t. y. prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos
įstatymuose, tai prekei taikomuose techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus
saugos reikalavimus.
24. Parduodamos prekės turi būti tinkamos kokybės, t. y. prekė turi atitikti prekės gamintojo
nurodytus pateikiamų normatyvinių dokumentų reikalavimus; prekė turi tikti naudoti tam, kam
tokios rūšies prekės paprastai naudojamos; prekė turi atitikti kokybės rodiklius, kurių galima tikėtis
atsižvelgiant į prekės prigimtį ir prekės gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus
pareiškimus dėl prekės kokybės.
25. Prekybos vietoje naudojama įranga turi būti sukomplektuota, švari, tvarkinga,
nesurūdijusi, nudažyta.
26. Svarsčiai, svarstyklės ir kiti matavimo prietaisai, naudojami prekių masei, tūriui, ilgiui
nustatyti, turi būti su galiojančiu patikros žymeniu ir tikti pagal matavimo ribas bei tikslumą.
Matavimo prietaisai tikrinami Valstybinės metrologijos tarnybos nustatyta tvarka.
27. Laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai įrengtų specializuotų
transporto priemonių, lauko kavinių projektai turi būti parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka.
28. Prekybos įranga (stalas, skėtis) turi būti nedidelė, mobili, lengvai montuojamų
konstrukcijų, atitinkanti lauko prekybos funkcinius reikalavimus. Prekybos įranga turi užimti iki 4
kv. m plotą.
29. Laikinieji prekybos įrenginiai, kioskai, paviljonai, prekybai įrengtos specializuotos
transporto priemonės, lauko kavinės turi būti švarūs, tvarkingi ir estetiški.
30. Prekybos vieta negali kliudyti transporto ir pėsčiųjų eismui bei užstoti eismo
reguliavimo techninių priemonių ir matomumo prie sankryžų ir perėjų.
31. Prekybos vietoje privalo būti šiukšlių dėžė. Jeigu prekiaujama iš kioskų, paviljonų, turi
būti sudaroma sutartis su atliekas tvarkančia įmone.
32. Draudžiama prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės ir tam nepritaikytos
įrangos.
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V. PREKYBOS SAVOS GAMYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS
SĄLYGOS
33. Prekiautojai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais privalo kreiptis į seniūną
dėl vietos paskyrimo prekybai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešojoje vietoje,
sumokėti vietinę rinkliavą, išskyrus asmenis, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos atleistus nuo
šios rinkliavos, ir gauti leidimą.
34. Prekiautojai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais prekybos vietoje privalo
turėti:
34.1. seniūnijos išduotą leidimą;
34.2. asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga
užkrečiamomis ligomis, sveikatos tikrinimosi tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 (Žin., 1999, Nr. 41-1294; 2010, Nr. 77-3959), išskyrus
individualių valdų savininkus ir sodininkus, ir vieną iš šių dokumentų:
34.2.1. asmenys, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, prekiaujantys savos gamybos
žemės ūkio ar iš jų pagamintais maisto produktais – ūkininko ūkio pažymėjimą arba žemės ūkio
valdos registravimo pažymėjimą ir Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio
skyriaus išduotą išrašą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio
valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas;
34.2.2. bitininkai, prekiaujantys savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais, – bityno
pasą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka, arba pažymą apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų
registre;
34.2.3. prekiaujantieji ekologiškais ir žemės ūkio ir maisto produktais – prekybos
ekologinės gamybos ūkio sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;
34.2.4. prekiaujantieji išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktais – išskirtinės
kokybės produkto sertifikatą, išduotą teisės aktų nustatyta tvarka;
34.2.5. prekiaujantieji tautinio paveldo produktais – tautinio paveldo produkto sertifikatą,
išduotą teisės aktų nustatyta tvarka. Tautinio paveldo produktai turi būti pažymėti tautinio paveldo
ženklu (vaizdinis žymuo, rodantis, kad gaminys, produktas yra sertifikuotas tautinio paveldo
produktas);
34.2.6. prekiaujantieji žuvininkystės produktais – įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens
patvirtintą įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo kopiją;
34.3. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kurio formą ir išdavimo tvarką
tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius įsakymu, jeigu prekiaujama
apdorotais ar perdirbtais negyvūniniais maisto produktais ar produktais, pagamintais naudojant
bitininkystės produktus;
34.4. dokumentą, liudijantį, kad gyvūninių maisto produktų apdorojimo ar perdirbimo veikla
yra įregistruota Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta tvarka, jeigu prekiaujama
apdorotais ar perdirbtais gyvūniniais (išskyrus bitininkystės) produktais.
35. Prekiautojai savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais privalo:
35.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto
produktais viešosiose vietose rekomendacijų, nustatytų Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir
maisto produktais viešose vietose rekomendacijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357 (Žin., 2009, Nr. 61-2443);
35.2. nedelsdami informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą apie pastebėtus
maisto saugos, o Valstybinę augalų apsaugos tarnybą – apie fitosanitarinių reikalavimų pažeidimus;

35.3. organizuoti prekybos vietos išvalymą, maisto ir ne maisto atliekų surinkimą ir
pašalinimą nustatytu laiku ir periodiškai;
35.4. organizuoti prekybos vietos laikinųjų prekybos įrenginių valymą, jei reikia –
dezinfekavimą.
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VI. PREKIAUTOJŲ IR PARDAVĖJŲ PAREIGOS
36. Prekiautojas ne maisto produktais ir paslaugų teikėjas prekybos ar paslaugų teikimo
vietoje privalo turėti:
36.1. seniūnijos išduotą leidimą;
36.2. įmonės registravimo dokumento kopiją arba verslo liudijimą (asmuo, kuriam pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus verslo liudijimas yra privalomas), arba nuolatinio Lietuvos
gyventojo individualiosios veiklos vykdymo pažymą, prekių įsigijimą ir prekių kokybę liudijančius
dokumentus, jeigu parduodamai prekei kokybės garantija yra suteikta, asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
37. Pardavėjas ar paslaugos teikėjas viešojoje vietoje privalo:
37.1. laikytis mažmeninės prekybos reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių
patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778; 2009, Nr. 45-1746);
37.2. laikytis darbo saugos, priešgaisrinės apsaugos ir higienos reikalavimų;
37.3. užtikrinti parduodamų prekių atitikimą teisės aktų nustatytiems ženklinimo
reikalavimams, pateikti pirkėjui tik saugias ir kokybiškas prekes;
37.4. dėvėti tvarkingą ir švarią aprangą, segėti kortelę, kurioje nurodytas prekiautojo vardas,
pavardė, – jei fizinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, pareigos, vardas,
pavardė, – jei tai juridinis asmuo;
37.5. neprekiauti, jei serga ar įtaria, kad serga, ir turi bent vieną iš šių požymių: viduriuoja,
vemia, karščiuoja, turi atvirų žaizdų, odos pažeidimų arba yra ligų, kurios gali būti perduodamos
per maistą, nešiotojas;
37.6. naudoti svarsčius, svarstykles ir kitus matavimo prietaisus prekių masei, tūriui, ilgiui
nustatyti su galiojančia patikros žyma;
37.7. garantuoti kultūringą pirkėjų aptarnavimą, tiksliai sverti ir atsiskaityti;
38. Pardavėjas privalo tvarkyti paskirtą prekybos vietą, neteršti jos atliekomis ir šiukšlėmis.
39. Už viešoje vietoje parduodamų žemės ūkio produktų ir iš jų pagamintų maisto produktų
saugą, atsekamumą ir kiekinę apskaitą atsako prekiautojas atsakingas asmuo:
39.1. atsakingas asmuo užtikrina, kad prekiautojai ne lauko sąlygomis (t. y. pastatuose,
patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose, automobilinėse parduotuvėse),
prekiaudami žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, naudotų kasos aparatus,
kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 5
„Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos
aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 6-215);
39.2. prekiautojas žemės ūkio ir maisto produktais ne lauko sąlygomis fiksuoja asmens
atsiskaitymą ir išduoda jam pinigų priėmimo dokumentą – kasos kvitą, kuriame turi būti
informacija, nurodyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522;
2005, Nr. 97-1654), taip pat vykdo parduodamų produktų kiekinę apskaitą.
40. Už viešojoje vietoje parduodamų žemės ūkio ir maisto produktų saugos ir atsekamumo
kontrolę atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.
VII. REIKALAVIMAI PARDAVĖJAMS, PREKIAUJANTIEMS GYVŪNINIAIS
MAISTO PRODUKTAIS
41. Pardavėjas gali prekiauti tik tais gyvūniniais produktais, pagamintais Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos patvirtintuose gyvūninio maisto tvarkymo subjektuose, kuriems suteiktas

veterinarinio patvirtinimo/registravimo numeris, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo
subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės
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maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738
(Žin., 2006 Nr. 8-312; 2008, Nr. 9-327; 2010, Nr. 30-1410):
41.1. pieno produktais – produktai turi atitikti Reikalavimus gamybai ūkiuose ir jų
pardavimui, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio
24 d. įsakymu Nr. B1-251 (Žin., 2008, Nr. 56-2138, 2010, Nr. 42-2054);
41.2. žuvies produktais – produktai turi atitikti Mažais kiekiais sugautų žuvų tiekimo
vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-726 (Žin., 2006, Nr. 2-34; 2011, Nr. 1034867 );
41.3. paukštiena, triušiena – ji turi atitikti Paukščių ir kiškinių gyvūnų šviežios mėsos
tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. B1-717 (Žin., 2005, Nr.
153-5667);
41.4. laukinių medžiojamų gyvūnų mėsa – ji turi atitikti Laukinių medžiojamų gyvūnų
mėsos tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimus, patvirtintus Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. B1-725 (Žin.,
2006, Nr.2-33; 2011; Nr. 103-4868 );
41.5. kiaušiniais, kai laiko ne daugiau kaip 50 vištų dedeklių, – turi atitikti 2007 m. spalio 22
d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir
konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio
rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2009 m. kovo 6 d. komisijos reglamentu (EB) Nr. 1831/2009 (OL 2009 L 63, p.9), reikalavimus;
41.6. bitininkystės produktais, tiekiamais tiesiogiai galutiniam vartotojui, – jie turi būti
tiekiami tik iš bityno, turinčio bityno pasą, išduotą vadovaujantis Bitininkystės produktų ir bičių
užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. B1-180 (Žin., 2005, Nr. 38-1266; 2008, Nr. 83-3338;
2011; Nr. 13-593).
42. Produktai, kurie nėra išvardyti 41 punkte, turi atitikti gyvūniniam maistui keliamus
reikalavimus pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
853-2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL
2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais, padarytais
2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2004 (OL 2004 L 87,
p. 109).
VIII. REIKALAVIMAI PARDAVĖJAMS, PREKIAUJANTIESIEMS NEGYVŪNINIAIS
MAISTO PRODUKTAIS
43. Pardavėjas, kuris prekiauja arbatžolėmis ir (arba) prieskoniais, privalo užtikrinti, kad
arbatžolės ir (arba) prieskoniai atitiktų Mažais kiekiais surenkamų Lietuvos Respublikos rinkai
tiekiamų ir (arba) prieskonių tvarkymo reikalavimus, patvirtintus Valstybės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. B1-468 (Žin., 2008, Nr.109-4190).
44. Pardavėjas, kuris prekiauja šviežiais vaisiais, uogomis ir daržovėmis, turi:
44.1. tiekti šviežius vaisius, uogas ir daržoves tinkamos išvaizdos, be pašalinio kvapo,
nesušalusius;
44.2. pateikti informaciją galutiniam vartotojui apie parduodamų šviežių vaisių, uogų ir
daržovių auginimo vietovę, nurodydamas savo vardą, pavardę, pavadinimą žodžiu arba raštu
(iškaboje).

45. Pardavėjas, kuris prekiauja Lietuvos miškų gėrybėmis (uogomis, grybais), turi jas tiekti
tik šviežias, švarias, tinkamos išvaizdos, be puvinio, gedimo požymių. Galima prekiauti tik
surūšiuotais šviežiais arba sūdytais, raugintais arba džiovintais grybais.
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46. Padavėjas, kuris prekiauja negyvūniniais maisto produktais (duonos, pyrago gaminiais,
sultimis ir pan.), turi užtikrinti, kad negyvūniniai maisto produktai, tiekiami galutiniam vartotojui,
yra pagaminti gamintojo, turinčio maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą
atitinkamos teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pagal Maisto tvarkymo subjektų
patvirtinimo ir registravimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 (Žin., 2008, Nr. 123-4693).
XI. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
47. Pardavėjų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę gali tikrinti tik įgalioti
policijos pareigūnai, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės ne maisto produktų
inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vilkaviškio rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys – seniūnijų atsakingi darbuotojai, kiti
institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka. Po tikrinimo minėtų institucijų darbuotojai
informaciją turi pateikti viešąją prekybos vietą administruojančiai seniūnijai.
48. Pardavėjas kontrolę atliekančių įstaigų ar institucijų įgaliotiems darbuotojams,
pateikusiems tai patvirtinančius dokumentus, privalo pateikti jų prašomus taisyklių 34 ar 36
punktuose nurodytus dokumentus.
49. Pardavėjas, kontrolę atliekančių institucijų darbuotojų supažindintas su tikrinimo
rezultatais, privalo nustatytais terminais pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti
kontroliuojančias institucijas.
57. Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
_____________________________

