
 PATVIRTINTA  

Šiaulių kultūros centro direktoriaus  

2020 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. VĮ-85-(1.1.) 

(Šiaulių kultūros centro 2021 m. lapkričio 8 d. 

įsakymo Nr. VĮ-82-(1.1.) redakcija) 

 

ŠIAULIŲ KULTŪROS CENTRO ORGANIZUOJAMOS ŠVENTINĖS LAUKO 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO IŠ PREKYBOS PLOTO TAISYKLĖS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių kultūros centro (toliau – Centras) organizuojamos šventinės prekybos ir paslaugų teikimo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato prekybos taisykles ir prekybininkų teises bei pareigas, taip 

pat prekybos organizavimo ir vykdymo sąlygas.  

2. Prekybos ir paslaugų teikimas šventiniu laikotarpiu numatytas Šiaulių miesto savivaldybės 

tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 (2020 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. T-444 

redakcija), patvirtintu „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto 

viešosiose vietose išdavimo nuostatai“ (toliau – Savivaldybės nuostatai) 10.1.5.3. punktą 

Organizatoriaus nustatytoje vietoje pagal patvirtintas schemas. 

3. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 

3.1. Organizatorius – Šiaulių kultūros centras.  

3.2. Dalyvis – asmuo (juridiniai asmenys ir verslo liudijimą įsigiję fiziniai asmenys, taip pat 

fiziniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę prekiauti be verslo liudijimų), 

kurie verčiasi mažmenine prekyba viešosiose vietose, juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs 

Registracijos formą, gavęs Leidimą ir vykdantis prekybą Prekybos plote. 

3.3. Prekybos plotas – Organizatoriaus numatyta vieta, skirta prekybai iš medinių namelių, 

pažymėta teritorijos schemoje. 

3.4. Produkcija – Dalyvio siūlomos prekės, maisto produktai bei viešojo maitinimo paslauga. 

3.5. Registracija – Organizatoriaus sąlygos dėl dalyvio teises į prekybą šventiniu laikotarpiu bei 

Prekybinio ploto suteikimo. 

3.6. Registracijos forma – nustatytos formos dokumentas su priedais, kurį privalo užpildyti visi 

norintys dalyvauti lauko prekyboje. 

3.7. Leidimas – Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išduodamas nustatytos 

formos dokumentas, leidžiantis prekiauti lauko prekyboje šventiniu laikotarpiu. Leidimas 

suteikiamas tik juridiniams ar fiziniams asmenims laiku pateikusiems Registracijos formą 

bei kitus privalomus dokumentus bei gavusiems raštišką Organizatoriaus patvirtinimą dėl 

dokumentų atitikimo taisyklėms ir Prekybos ploto suteikimo. Leidimas išduodamas 

vadovaujantis Savivaldybės nuostatais. Leidimo išdavimo procedūra įgyvendina 

Organizatorius. 

4. Vykdydamas savo funkcijas organizatorius vadovausis ir laikysis Lietuvos Respublikos Sveikatos 

apsaugos ministro – valstybės lygio Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo, 

įsakymu bei Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintomis rekomendacijomis ir nutarimais, 

susijusiais su veiklos organizavimu. Tai reiškia, kad Registracijos formą teikiantis Dalyvis su tuo 

sutinka ir neprieštarauja. 

5. Taisyklės gali būti papildomos ar keičiamos Centro direktoriaus įsakymu. 

 

II. SKYRIUS 

REGISTRACIJA, LEIDIMAI PREKIAUTI IR PREKYBOS VIETOS SUTEIKIMAS 

 

6. Šventinės lauko prekybos Dalyvių registracijos pradžia 2021 m. lapkričio 9 d. 9.00 val. ir pabaiga 

2021 m. lapkričio 15 d. 9.00 val. skelbiama Centro puslapyje www.siauliukc.lt ir Centro socialinio 

tinklo „Facebook“ paskyroje. 

http://www.siauliukc.lt/


7. Registracija vyksta elektroniniu paštu audrone.vasiliauskiene@siauliukc.lt el. laiško temoje 

nurodant „Šventinė lauko prekyba“. Pateikusiems Registracijos formą po nustatyto termino 

Dalyvio kandidatūra nesvarstoma.  

8. Registruojantis būtina pateikti: 

8.1. Registracijos formą (Taisyklių 1 priedas) bei registracijos formoje Dalyvio pažymėtų 

dokumentų kopijas, kurios pagrįstų Dalyvio legalią veiklą, ir statusą atspindinčius 

dokumentus (pažymėtus formoje), teisę į pirmumą eilėje gauti patvirtinančius dokumentus 

(t. y. tautodailininko pažymėjimą, tautinio paveldo sertifikato pažymėjimą ir pan.). 

Privaloma išvardinti planuojamos produkcijos asortimentą bei pateikti jų fotografijas. Jei 

Dalyvis pateikęs nepilną, neišsamią informaciją / dokumentus iki registracijos pabaigos jų 

nepatikslina, Organizatorius Dalyvį perkelia į sąrašo eilės pabaigą. Registracijos forma turi 

būti pasirašyta originaliu arba elektroniniu parašu, kitu atveju registracija nevykdoma.   

9. Registracija vykdoma sudarant Dalyvių eilę pagal el. laiško gavimo laiką bei pirmumo teisę 

turinčius Dalyvius pagal 10 punktą bei kurių siūloma produkcija labiausiai atspindi šventinį 

laikotarpį. 

10. Pirmumo teisė suteikiama tautinio paveldo produktų kūrėjams, kurių gaminiai sertifikuoti ir 

pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, visų kūrybinių 

sąjungų nariams, meno kūrėjams, prekiaujantiems tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais. 

Tautinio paveldo produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma tik 

tuo atveju, jeigu Prekybos plote tautinio paveldo produktai, turintys Tautinio paveldo sertifikatą, 

sudaro ne mažiau kaip du trečdalius visų parduodamų produktų asortimento.  

11. Prekyba alkoholiniais gėrimais (karštu vynu, karštu alumi, sidru) galima tik suderinus su 

Organizatoriumi numatomas prekybos dienas pagal Savivaldybės nuostatų 2 priedą (rinkliavos 

dydžiai) ir gavus Leidimą. 

12. Lauko prekybos vykdyti negali du ir daugiau ta pačia produkcija prekiaujantys Dalyviai, jeigu jų 

produkcija sudaro daugiau kaip vieną trečdalį visų parduodamų produktų asortimento. 

13. Atrinkti Dalyviai šventinėje prekyboje gauna el. paštu patvirtinimą apie Prekybos ploto 

suteikimą. Nurodžius neteisingą el. paštą arba pasikeitus el. pašto adresui, Organizatorius 

neatsako už negautą informaciją. 

14. Vienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę pateikti Rezervacijos formą ne daugiau kaip dviem 

Prekybos plotams, tačiau esant didelei Prekybos ploto paklausai Organizatorius pasilieka teisę 

antrosios Rezervacijos formos netraukti į eilę. 

15. Teisė į Prekybos plotą nesuteikiama: 

15.1.  asmenims iki 16 metų; 

15.2. asmenims, turintiems galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, finansinės 

drausmės, komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos, veterinarinių sanitarinių taisyklių, švaros 

ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų su vykdoma veikla susijusių 

pažeidimų;   

15.3. jeigu iki organizatoriaus numatytos registracijos datos pabaigos yra nepateikti visi 

reikalingi dokumentai galimam Prekybos plotui suteikti. 

16. Šventinės lauko prekybos plotų skaičius ribotas – suteikiamos tik 4 prekybinės vietos: 

16.1. 2 prekybos plotai – karštas maistas ir gėrimai (pvz. karšti gėrimai (kisielius, nealkoholinis 

vynas ar sidras, arbata, kava (be tirščių), vietoje gaminamos karštos spurgos, vafliai, 

kepinami riešutai, blynai). Dalyvis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 2 produktų asortimentą;  

16.2. 1 prekybinė vieta – maisto produktai (pvz. konditerijos gaminiai, duonos gaminiai, 

saldumynai, arbatos ir prieskoniai, riešutai, džiovinti vaisiai, medus ir medaus produktai, 

pieno produktų gaminiai). Dalyvis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 5 produktų asortimentą. 

Gaminiai turi būti supakuoti; 

16.3. 1 prekybinė vieta – prekės (pvz. žaislai, keramikos, juvelyriniai, odos, tekstilės, stiklo, 

muilo, vaško gaminiai). Dalyvis turi užtikrinti ne mažesnį kaip 5 produktų asortimentą. 

17. Veiklos vykdymo laikotarpis – 2021 m. gruodžio 4 d. – 2022 m. sausio 1 d. 

18. Veiklos vykdymo vieta – Prisikėlimo aikštė, Šiauliai. 

mailto:audrone.vasiliauskiene@siauliukc.lt


19. Darbo laikas: I – nedarbo diena. II–V 15.00–21.00 val. VI–VII 12.00–21.00 val. Švenčių 

dienomis: gruodžio 24 d. – nedarbo diena, gruodžio 25–26 d. 15.00–21.00 val. Gruodžio 31 d. 

15.00–00.30 val.  

20. Dalyviui neatvykus į veiklos vykdymo vietą iki šventinės lauko prekybos pradžios iš anksto 

neinformavus Organizatoriaus ir / ar informavus, bet nenurodžius svarios priežasties, jo 

Prekybinis plotas gali būti suteikiama kitam Dalyviui pagal eilę. Taip pat Dalyviui nesilaikant 

darbo drausmės, darbo laiko režimo ir kitų įsipareigojimų išdėstytų Centro Taisyklėse 

Organizatorius pasilieką teisę atšaukti Dalyvio prekybos plotą su galimybe dalyvauti šventinėje 

prekyboje.    

21. Nepateikus norimo kiekio Registracijos formų, numatytų ir aprašytų 16 punkte, Organizatorius 

pasilieka teisę keisti Prekybinio ploto skaičių pagal produkcijos asortimentą.  

 

III. SKYRIUS 

ORGANIZATORIAUS IR DALYVIO ĮSIPAREIGOJIMAI BEI DRAUDIMAI 

 

22. Dalyvis įsipareigoja: 

22.1. veiklos vykdymo vietoje dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 

respiratorius ar kitas priemones), dėvėti rankas dengiančias apsaugos priemones, turėti 

specialias rankų dezinfekcines priemones; 

22.2.  Veiklos vykdymo vietoje turėti: leidimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

darbuotojo darbo pažymėjimą; verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, higienos 

pasą ir kt. būtinus dokumentus; 

22.3.  vengti plastikinių pakuočių bei indų naudojimo; 

22.4. vadovautis visais galiojančiais prekybą viešoje vietoje reglamentuojančiais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų ir Elektrosaugos 

reikalavimų. Organizatorius už Dalyvio padarytus nusižengimus neatsako; 

22.5.  pasirūpinti visu reikalingu darbui skirtu vidaus inventoriumi (stalai, lentynos, kėdės ir pan.) 

skirtui; 

22.6.  šventiškai pasipuošti medinio namelio vidų (plačiaformatė spauda ar plakatai 

nepageidaujami), netransliuoti muzikos (vidaus puošybą derinti su Organizatoriumi); 

22.7. vilkėti šventišką aprangą, kostiumą (pvz. Kalėdų senelis, kiškis, elnias ir pan.) ar kostiumo 

detalę, kuris labiausia atspindėtų kalėdinį laikotarpį; 

22.8.  vykdyti veiklą Organizatoriaus nustatytu darbo laiku; 

22.9.  vykdyti veiklą tik Organizatoriaus nurodytame Prekybos plote; 

22.10.  vykdyti veiklą tik su Organizatoriumi suderintu produkcijos asortimentu; 

22.11. vykdyti veiklą švariame ir tvarkingame 3x2 m Prekybos plote – mediniame namelyje, kurį 

suteikia Organizatorius (prekiaujantys maisto produktais privalo pakloti nepralaidžią dangą 

Prekybos plote); 

22.12. atsakyti už savo produkcijos ir turto apsaugą lauko prekybos laikotarpiu; 

22.13. pasibaigus veiklos terminui, sutvarkyti teritoriją, kurioje vyko veikla, nepalikti šiukšlių. 

Gavus pretenziją iš trečiųjų šalių dėl padarytos žalos, paliktos netvarkingos aplinkos, 

atlyginti nuostolius Organizatoriui; 

22.14. sumokėti Organizatoriui už elektros tiekimo administravimą (20 Eur) ir elektros energijos 

tiekimą pagal faktą atskirai pasirašant Elektros ribinės atsakomybės aktą; 

22.15. turėti tvarkingus įrenginius elektrai pasijungti; 

22.16. neviršyti 7 kW elektros galingumo.  

23. Dalyviui draudžiama: 

23.1. laikyti transporto priemonę ar važinėti su ja veiklos vykdymo vietoje; 

23.2. savavališkai keisti Prekybos plotą; 

23.3. Prekybos plotą perleisti kitiems asmenims, išskyrus verslo liudijime įrašytiems asmenims; 

23.4. parduoti turimą produkciją, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta 

Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais; 



23.5. vykdyti prekybą produkcija, jeigu jis neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose, 

techniniuose reglamentuose ir kituose teisės aktuose nustatytų saugos reikalavimų; 

23.6. vykdyti veiklą kitose nei Organizatoriaus nurodytose vietose; 

23.7. verstis kita, ne su organizatoriumi suderinta veikla; 

23.8. statyti lauko inventorių prie Prekybinio ploto. 

24. Organizatorius įsipareigoja: 

24.1. suteikti nemokamą tvarkingą 3x2 m Prekybos plotą – medinį namelį; 

24.2. papuošti šventine atributika medinio namelio išorę;  

24.3. vienam prekybos plotui suteikti elektros galios ne daugiau kaip 7 kW, už kurią pagal faktą 

susimoka Dalyvis. 

 

IV. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

25. Šventinės lauko prekybos metu Centras turi teisę fotografuoti ir filmuoti. Fotografijos bei 

filmuota medžiaga gali būti naudojamos nekomerciniais tikslais nežeidžiant garbės ir orumo. 

26. Dalyvis, užpildydamas ir pateikdamas registracijos formą, įsipareigoja laikytis šių taisyklių. 

27. Dalyviams, piktybiškai nesilaikantiems šių taisyklių, Organizatorius raštu pateikia įspėjimą. Jei 

įspėjimas ignoruojamas, Organizatorius turi teisę kreiptis į viešosios tvarkos sergėtojus dėl 

Dalyvio sudrausminimo ir Prekybinio ploto atlaisvinimo įtraukiant Dalyvį į nepageidaujamų 

prekybos ir paslaugų teikėjų sąrašą.  

28. Šios taisyklės yra teisinis įsipareigojimas. Dalyvis, teikdamas Registracijos formą bei 

vykdydamas veiklas Prekybos plote įsipareigoja vykdyti visus taisyklių reikalavimus. 

29. Taisyklėse pateikti aprašymai gali būti papildyti vadovaujantis naujais reikalavimais, susijusiais 

su besikeičiančia epidemiologine situacija šalyje. Apie tai Dalyviai bus informuojami papildomu 

pranešimu el. paštu. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šiaulių kultūros centro organizuojamos 

šventinės prekybos ir paslaugų teikimo 

taisyklių 1 priedas 
 

      

(juridinio asmens pavadinimas, kodas) 

      
(fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data) 

      

(adresas korespondencijai − fizinio asmens, buveinė − juridinio asmens) 

      

(telefono Nr., elektroninio pašto adresas) 

Šiaulių kultūros centrui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL REGISTRACIJOS PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS  

ŠVENTINĖJE LAUKO PREKYBOJE 

 

2021 m. ________________________ d. 

Šiauliai 

 

Prašau leisti prekiauti šventinėje lauko prekyboje. 

Esu (pažymėti „X“) 

 tautodailininkų sąjungos …………………….……..skyriaus narys 

 tautodailininko pažymėjimą turintis 

 amatininkas, liaudies meistro pažymėjimą turintis 

 tautinio paveldo sertifikatą turintis 

 pavienis liaudies meistras, amatininkas 

 esu pavienis menininkas norintis prekiauti rankų darbo gaminiais 

 maisto produktų gamintojas 

 alaus gamintojas  
  kitų gamintojų ne maisto produktais 
  kitų gamintojų maisto produktais 

  atrakcionų, laisvalaikio pramogos teikėjas 

  kita 

Produkcijos 

asortimentas  

Pateikti TIKSLŲ sąrašą su 

aprašymu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prekybos plotas – 

mediniai nameliai 

(3x2 m.) 

Ar reikalinga elektra? TAIP NE                                           
Organizatorius vienam prekybos plotui suteikia elektros galios ne daugiau kaip 7 kW už 

elektros tiekimo administravimą (20 Eur) ir suvartotą elektros energiją pagal faktą 

susimoka dalyvis. Dalyviai turi turėti tvarkingus įrenginius elektrai pasijungti. 



Veiklos vykdymo laikotarpis nuo   2021-12-04    iki    2022-01-01 

Veiklos vykdymo vieta – Prisikėlimo aikštė, Šiauliai. 

Darbo laikas: II–V 15.00–21.00 val. I – nedarbo diena. VI–VII 12.00–21.00 val. 

                      Švenčių dienomis: gruodžio 24 d. – nedarbo diena, gruodžio 25–26 d. 15.00–21.00 val. 

Gruodžio 31 d. 15.00–00.30val. 

 

Pridedamos dokumentų kopijos: 

 tautodailininko pažymėjimas  

 amatininko, liaudies meistro pažymėjimas 

 tautinio paveldo sertifikatas  

 Juridinių asmenų registravimo pažymėjimas  

 individualios veiklos pažymėjimas  

 

 verslo liudijimas 

 maisto tvarkymo pažymėjimas ar maisto ir 

veterinarijos tarnybos leidimas 

 Ūkininko pažymėjimas 

 parduodamos produkcijos fotografijos   

 kita.................................................................. 

 

 

Su Taisyklėmis, kurios nustato prekybos taisykles ir prekybininkų teises bei pareigas, taip pat prekybos 

organizavimo ir vykdymo sąlygas esu susipažinęs ir įsipareigoju jų laikytis. 

 

Aš sutinku, kad šventinės lauko prekybos organizatorius gautų ir tvarkytų mano asmens duomenis 

(vardas, pavardė, gimimo data, gyv. adresas, telefono numeris, el. paštas) lauko prekybos organizavimo 

tikslais. Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. 

 
 

  
(parašas, vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


