
LAUKO PREKYBOS 2019  M. ONINIŲ ŠVENTĖJE NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lauko prekybos 2019 m. Oninių šventėje nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato lauko 

prekybos taisykles ir prekybininkų teises bei pareigas. 

2. 2019 m. Oninių šventės organizatorius – Savivaldybės biudžetinė įstaiga „Vėžaičių kultūros 

centras” (toliau – Organizatorius) 

3. Paraiška – nustatytos formos dokumentas, kurį privalo užpildyti visi norintys dalyvauti 

lauko prekyboje. 

4. Leidimas – Vėžaičių miestelio seniūnijos išduodamas nustatytos formos dokumentas, 

leidžiantis dalyvauti lauko prekyboje šventės metu. Leidimas suteikiamas tik 

juridiniams ar fiziniams asmenims, Organizatoriui laiku pateikusiems Paraišką, o 

Vėžaičių seniūnijai – visus reikiamus dokumentus ir sumokėjusiems Klaipėdos rajono 

savivaldybės tarybos nustatytą rinkliavą, informacija 8(46)458201, 458235- Vėžaičių 

seniūnija. 

5. Prekybos plotas (toliau – Plotas)  – Organizatoriaus numatyta vieta, skirta lauko prekybai ir 

pažymėta renginio teritorijos plane. Ploto dydis – 3mx2m, prekybai maistu ir gėrimais skirto 

ploto dydis – 10mx14m (tik maitinantiems prie staliukų šventės dalyvius)  

6. Prekybininkas – juridinis ar fizinis asmuo, pateikęs Paraišką, gavęs Leidimą ir vykdantis 

lauko prekybą Plote. 

 

II. LAUKO PREKYBOS TAISYKLĖS 

 

7. Lauko prekyba vykdoma 2019 m. liepos 28 d. 13.00 – 23.00 val. Vėžaičių miestelio Skinijos 

upelio slėnyje, specialiai tam Organizatoriaus numatytuose Plotuose. 

8. Lauko prekybą gali vykdyti juridinis ar fizinis asmuo, užpildęs Paraišką, gavęs Leidimą ir 

raštiškai sutinkantis su Nuostatais.  

9. Norintieji dalyvauti lauko prekyboje šventės metu Organizatoriui ir Vėžaičių miestelio 

seniūnijai nuo 2019m. birželio 17 d. iki liepos 5 d. privalo pateikti: Paraišką; Įmonės 

registracijos pažymėjimo, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją; 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo pažymėjimo kopiją 

(prekiaujant maisto produktais), elektros generatorių turi turėti kiekvienas prekybininkas, 

kuriam to reikia. 

10. Šventės metu lauko prekyboje galima prekiauti: 

10.1. tautodailės dirbiniais (skulptūromis; tapybos darbais; keramikos, tekstilės, odos, 

stiklo, medžio, metalo, gintaro ir kt. medžiagų dirbiniais); 

10.2. kulinarinio paveldo produktais (vaistažolėmis, aliejais, arbatomis, duona, 

prieskoniais, gira, mėsos gaminiais); 

10.3. maisto produktais ir gėrimais; 

10.4. kita produkcija, suderinus su Organizatoriumi. 

11. Organizatorius iš viso numato 29 Plotus vykdyti prekybai. Iš jų: 

11.1. 4 plotai – prekybai karštais maisto produktais ir gėrimais; 

11.2. 4 plotai – prekybai kava ir šerbetu, 

11.3. 14 plotų – prekybai tautodailės dirbiniais, kulinarinio paveldo produktais; 

11.4.  5 plotai – kita produkcija. 

11.5. 2 plotai – pramoginiai atrakcionai ( tiras, batutai) 

11.6.  Griežtai draudžiama prekiauti priemonėmis, galinčiomis sukelti diskomfortą kitiems 

asmenims (pvz.: vaikiškais šautuvėliais su šratais ar kitomis šaudymo priemonėmis). 



12. Vienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę rezervuoti ne daugiau kaip du šalia esančius 

Plotus. 

13.  Organizatorius elektros energijos neteiks. Prekybininkai turi turėti savo elektros šaltinį. 

 

III. PREKYBININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

14.  Prekybininkas turi teisę: 

14.1. dalyvauti lauko prekyboje Organizatoriaus nustatytais terminais ir būdais; 

14.2. gauti visą reikiamą informaciją apie Plotą bei šventės programą; 

14.3. šventės dieną į šventės teritoriją įvažiuoti su savo transportu išsikrauti visą reikiamą 

įrangą ir prekes nuo 10 h iki 12 h; 

14.4. pasibaigus lauko prekybai, įvažiuoti į šventės teritoriją nuo 20 h išvežti prekių ir 

įrangos -susiderinę transporto judėjimą su budinčiais policijos pareigūnais. 

15. Prekybininkas privalo: 

15.1. prekiauti tik Paraiškoje nurodytomis prekėmis; 

15.2. Plote turėti išduotą Leidimą bei kitus veiklą patvirtinančius dokumentus; 

15.3. turėti visą prekybai reikalingą įrangą ir prekybos dieną nuo 10 h iki 12 h ją įsirengti 

savo Plote bei pasiruošti ekspoziciją; 

15.4. užtikrinti parduodamų prekių kokybę, skaidrią prekybą, teikti nemelagingą informaciją 

apie prekes. Priešingu atveju, esant pretenzijoms, Prekybininkas atsako LR įstatymų 

nustatyta tvarka;  

15.5. savavališkai nekeisti Ploto ribų ir vietos; 

15.6.  baigti lauko prekybą ne anksčiau kaip 20 h; 

15.7.  neperleisti įsigyto leidimo kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims; 

15.8.  prekybos vietą palaikyti švarią ir tvarkingą visos prekybos metu ir po jos; šiukšlių 

maišai ar dėžės sudedami į slėnyje esančius konteinerius; 

15.9.  pasibaigus prekybai, sutvarkyti Plotą ir aplink jį esančią teritoriją, kurioje buvo 

vykdyta veika; 

15.10. atlyginti visus Organizatoriaus patirtus nuostolius ar kitą neturtinę žalą, jei bus 

pateiktos pretenzijos; 

15.11. nelaikyti transporto priemonės šventės teritorijoje ir nevykdyti prekybos iš jos; 

15.12. laikytis LR įstatymų, reglamentuojančių prekybos, higienos, priešgaisrinės saugos, 

gamtos apsaugos ir viešosios tvarkos reikalavimus; 

15.13. su Organizatoriumi suderinti visą reklaminę informaciją, kuri bus pateikta Plote ir 

nėra tiesiogiai susijusi su švente ir jos tematika. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16.  Prekybininkams, piktybiškai nesilaikantiems Nuostatų, savavališkai besinaudojantiems 

kitiems šventės dalyviams ar Organizatoriui priklausančiu inventoriumi (elektros įvadais, 

stalais, kt.), Organizatorius turi teisę duoti žodinį įspėjimą. Jei žodinis įspėjimas 

ignoruojamas, Organizatorius turi teisę kreiptis į viešosios tvarkos sergėtojus dėl 

Prekybininko sudrausminimo ar Ploto atlaisvinimo. 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku su Nuostatais ________________________________________________

          vardas, pavardė, parašas, data 


