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PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO ALYTAUS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE
TAISYKLĖS, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu
Nr. T-207
VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ALYTAUS
MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ
NUOSTATAI, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimu Nr. T-129
VIEŠŲJŲ VIETŲ, KURIOSE VYKDOMA PREKYBA IR TEIKIAMOS PASLAUGOS,
SĄRAŠAS patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-02-25 sprendimu Nr. T-42
Primename, kad:
Draudžiama prekiauti vietose, kurios neaptartos Alytaus miesto savivaldybės
priimtuose teisės aktuose.
Prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose galima tik turint Alytaus miesto
savivaldybės administracijos atsakingo skyriaus išduotą leidimą arba leidimo kopiją.
Savivaldybės viešosiose vietose pardavėjui ar paslaugos tiekėjui draudžiama parduoti
prekes ar teikti paslaugas, jei:
jos neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, techniniuose reglamentuose ir kituose
teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų;
jų įsigijimas teisės aktų nustatyta tvarka nepatvirtintas prekių įsigijimą patvirtinančiais
dokumentais;
prekės yra be jų atitikties privalomiesiems reikalavimams dokumentų, jei teisės aktuose
nustatyta, kad tokie dokumentai privalomi;
prekės nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka;
pasibaigęs jų tinkamumo naudoti terminas;
buvo iš naujo perženklintos (perpakuotos) ar kitaip apdorotos siekiant pratęsti jų
tinkamumo naudoti terminą;
prekiaujama ar paslaugos teikiamos kitose, nei leidime nurodytose, vietose.
Prekiautojų veiklą, jų parduodamų prekių saugą ir kokybę kontroliuoja VMVT,
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Valstybinės mokesčių
inspekcijos, leidimą prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavusios institucijos tarnautojai,
kitų institucijų darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
- Už taisyklių pažeidimus leidimą išdavusi institucija gali jį panaikinti.
- Už paslaugas ar prekybą atsakingi asmenys
kontroliuojančioms institucijoms atlikti jų kontrolės funkcijas.

privalo

sudaryti

sąlygas

Prekiautojai ir paslaugų teikėjai privalo:
laikytis taisyklių;
prekiauti leidime nurodyto asortimento prekėmis;
laikytis asmens higienos taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką prekybos (paslaugų
teikimo) vietoje;
teikti informaciją ir parodyti dokumentus kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų
darbuotojams;
prireikus leisti kontrolę atliekančių institucijų ir įstaigų darbuotojams paimti maisto
prekių pavyzdžius laboratoriniam tyrimui, surašius pavyzdžių paėmimo aktą;
susipažinę su kontrolę atliekančių institucijų darbuotojų pateiktais tikrinimo rezultatais
ir esant pažeidimų, per nustatytą terminą pašalinti rastus trūkumus ir apie tai informuoti kontrolę
atliekančias institucijas ir įstaigas.
Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių
reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 154 straipsnyje „Prekybos viešosiose
vietose taisyklių pažeidimas“. Bauda – nuo 16 iki 30 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą –
nuo 30 iki 80 Eur.

