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Prekybos prekyvietėje organizavimo taisyklės 

I. Bendrosios nuostatos 
1. Prekyvietę administruoja UAB „Molėtų švara“ (toliau - Administratorius) Molėtų rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-02 įsakymu Nr. B6-646 „Dėl pavedimo 
akcinei bendrovei „Molėtų švara“ administruoti prekyvietę Molėtų m., Vilniaus g. 71“.  

2. Prekybos prekyvietėje organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendruosius 
prekybos organizavimo reikalavimus prekyvietėje. 

3. Šių Taisyklių privalo laikytis visi juridiniai ir fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka 
prekiaujantys prekyvietėje, pirkėjai bei lankytojai. 

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 
prekiautojas – asmuo (juridinis asmuo ar verslo liudijimą įsigijęs fizinis asmuo, taip pat 
fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę prekiauti be verslo liudijimo), 
parduodantis prekes vartotojui prekyvietėje; 
prekyvietė – Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-07-02 įsakymu 
Nr. B6-646 prekybos veiklai suformuota lauko teritorija, pritaikyta prekybai nuo prekybos 
įrenginių (prekystalių) pastogėje, kurioje reguliariai arba tam tikromis savaitės dienomis 
fiziniai ir juridiniai asmenys, sumokėję prekyvietę administruojančio asmens nustatytą 
mokestį, parduoda žemės ūkio produkciją, miško gėrybes, augalus (gėles, sodinukus) ir 
namų rankų darbo produkciją (mezginiai, pintinės ir pan.); 
prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas parduodamas arba siūlomas parduoti pirkėjui 

(vartotojui) atitinkantis šias Taisykles; 
prekybos vieta – vieta įrengta prekyvietės pastogėje, kuriai priskirtas individualus numeris, 

kurią išsiperka prekiautojas, norintis prekiauti prekyvietėje. 
pėsčiųjų ir pirkėjų zona – teritorija prekyvietėje, neskirta prekybai, suteikianti galimybę 

laisvai judėti pėstiesiems ir pirkėjams. 
5. Prekybos vietos prekyvietėje sunumeruotos pagal prekyvietės schemą. Prekyvietės schemoje 

nurodytos prekybos vietos ir jų numeriai, kita prekiautojams ir pirkėjams reikalinga 
informacija, pakabinama gerai matomoje vietoje. 

6. Prekyvietėje leidžiama prekiauti tik sumokėjus už prekybos vietą. 
 

II. Reikalavimai prekiautojams 
7. Mokestį už prekybos vietą prekiavimo dienai prekiautojai privalo sumokėti iki prekiavimo 

dienos 16.00 val. 
8. Prekybos vietų kainos (1-23 vietų), tvirtinamos UAB „Molėtų švara“ direktoriaus įsakymu. 
9. Prekybos vietos kainos dydis sumažinamas 50 procentų asmenims, sulaukusiems senatvės 

pensijos amžiaus, ir neįgaliems asmenims, turintiems nustatytą darbingumo lygį iki 55 
procentų, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje. Šie 
asmenys turi pateikti Pensijos gavėjo pažymėjimą, Neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą, 
patvirtinantį teisę į lengvatą, arba dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Prekiautojai, norintys išsaugoti pastovią prekybos vietą, privalo sumokėti už prekybos vietą 
kas mėnesį iš anksto (tris paskutines einamojo mėnesio prekyvietės darbo dienas iki 
prasidedant naujam mėnesiui). 

11. Prekiautojai, neišpirkę pastovios prekybos vietos mėnesiui, išsirenka nerezervuotą, laisvą 
prekybos vietą. Administratorius nereguliuoja prekiautojų eilės užsiimant prekybos vietą. 

12. Prekiautojai gali prekiauti tik leidžiamų prekių asortimentu tam skirtoje prekyvietės zonoje ir 
tik išpirktoje vietoje.  



 
13. Prekyvietėje draudžiama: 

13.1 prekių asortimentą išdėstyti neišpirktoje prekybos vietoje; 
13.2 prekių asortimentą išdėstyti už prekyvietės prekystalio ribos (ant grindinio- pėsčiųjų ir 

pirkėjų zonoje) prekyvietės schemoje nurodytose prekybos vietose; 
13.3 prekiauti ne prekyvietės zonoje; 
13.4 statyti prekybai, prekių eksponavimui ar sandėliavimui papildomus prekystalius, 

lentynas, skėčius, palapines ir pan. prekyvietės teritorijoje, jeigu tai nenumatyta 
prekyvietės schemoje; 

13.5 prekyvietės teritorijoje parkuoti ir naudoti prekybai autotransporto priemones ir kitus 
įrenginius (priekabas, vagonėlius ir pan.). 

14. Prekiautojai gali prekiauti tik Maisto ir veterinarijos tarnybos reikalavimus atitinkančiais 
produktais. 

15. Prekiautojai privalo pateikti kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams visus 
prekiaujamai prekei privalomus dokumentus, įskaitant asmens sveikatos bei higienos įgūdžių 
pažymėjimus (jei jie reikalingi). 

16. Prekiautojams draudžiama plauti tarą ar prekes prekyvietės teritorijoje. 
17. Pasibaigus prekybos dienai prekiautojams draudžiama palikti prekyvietės teritorijoje 

produkcijos likučius, ar kitas atliekas. 
18. Prekiautojai privalo laikytis higienos, darbo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
19. Prekiautojai ir pirkėjai privalo laikytis švaros ir tvarkos, neteršti atliekomis ir šiukšlėmis 

prekyvietės teritorijos, naudotis šiukšlių konteineriais.  
20. Prekiautojai privalo vadovautis prekyvietės schemoje nurodytų prekiavimo vietų paskirties, 

t.y. prekiauti savo asortimentu tik tam skirtose prekiavimo vietose. 
 

III. Pagrindinės pirkėjų teisės ir pareigos 
20. Pirkėjai turi teisę: 

20.1. gauti valstybine kalba jam būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas 
prekes; 

20.2. apžiūrėti perkamą prekę ir pareikalauti, kad prekiautojas ją patikrintų arba 
pademonstruotų, kaip ja naudotis, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį; 

20.3. savo pasirinkimu pareikalauti iš prekiautojo, kad būtų vykdomos teisės aktuose 
nustatytos prekių keitimo ar grąžinimo sąlygos; 

20.4. pareikšti pretenzijas dėl neteisingo atsiskaitymo, jeigu pinigus tikrino nepasitraukęs nuo 
prekystalio. 

21. Pirkėjai privalo atsiskaityti už perkamas prekes (sumokėti nustatytą prekės kainą). 
22. Pirkėjai privalo laikytis švaros ir tvarkos: neteršti atliekomis ir šiukšlėmis prekyvietės 

teritorijos, jas dėti į šiukšlių konteinerius, nerūkyti ir negerti alkoholinių gėrimų prekyvietės 
pastogėse bei teritorijoje. 

23. Pirkėjai privalo statyti automobilius tik automobiliams skirtose vietose, pažymėtose 
atitinkamais ženklais. 

24. Iškilus neaiškumams ar ginčams tarp pirkėjų ir prekiautojų, Administratorius pagal savo 
kompetenciją tarpininkauja sprendžiant ginčus. 

25. Už šios tvarkos vykdymą atsako prekyvietės Administratorius ir asmenys, prekiaujantys 
prekyvietėje, pagal savo kompetenciją. 

26. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 
 
IV. Pagrindinės Administratoriaus teisės ir pareigos 
27. Administratorius neatsako už parduodamų prekių kokybę, atitiktį Maisto ir veterinarijos 

reikalavimams. 


