ATMINTINĖ NORINTIEMS PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS
DRUSKININKŲ KURORTO ŠVENTĖS METU
2019 m. gegužės 31- birželio 1, 2 d.
I.PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO DATA, VIETA, DALYVIAI,
REGISTRACIJOS TVARKA
1. Data 2019 m. gegužės 31 d.- birželio 1, 2 d. Informacija talpinama
www.druskininkukulturoscentras.lt
2. Vieta – Pramogų aikštė, Vilniaus alėja, pėsčiųjų takai prie Druskininkų bažnyčios. Vienam
dalyviui skiriama tik viena prekybinė vieta. Užimamas plotas – 3 x 2 m.
3. Dalyviai – juridiniai ir fiziniai asmenys.
4. Vietų skaičius ribotas. Prekiaujantys bus skirstomi į prekybines zonas.
5. Pirmenybė teikiama Druskininkų savivaldybės įmonėms ir gyventojams, meno kūrėjo

statusą turintiems asmenims prekiaujantiems tik savo sukurtais darbais, sertifikuotiems
kulinarinio ir tautinio produkto gamintojams (ŽŪM sertifikatas) ir ūkininkams, prekiaujantiems
pačių pagaminta produkcija.
6. Asmenys, norintys įsigyti Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki
2019 m. balandžio 16 d. registruojasi elektroniniu paštu prekyba@druskininkukulturoscentras.lt laisva
forma trumpai prisistatydami, atsiųsdami parduodamų darbų, prekių nuotraukas (pageidautina su palapine
mugėje).
7. Apie paskirtą/nepaskirtą prekybinę vietą užsiregistravusieji bus informuojami elektroniniu paštu
2019 m. balandžio 19 d.
8. Trūkstant prekybos ar paslaugų teikimo vietų, registruojama atsižvelgiant į tai, kuris prašymas
pateiktas anksčiau (pagal registracijos datą). Užpildyta prašymo forma prilyginama sutarčiai.
II. DOKUMENTAI LEIDIMUI GAUTI
9. Asmenys, balandžio 19 d. gavę pranešimą apie paskirtą vietą prekiauti, reikalingus užpildyti
dokumentus ir apmokėjimo tvarką mugėje renginio „Druskininkų kurorto šventė“ metu, iki gegužės 3 d.
Druskininkų kultūros centrui elektroniniu paštu prekyba@druskininkukulturoscentras.lt arba faksu 8 313
53122, arba paštu (adresu Druskininkų kultūros centras, Vilniaus al.24, 66119, Druskininkai) pateikia:
9.1. nustatytos formos paraišką Leidimui gauti. Užpildyta paraiškos forma prilyginama sutarčiai.
9.2. įmonės įregistravimo pažymėjimo (juridiniai asmenys), verslo liudijimo arba individualios
veiklos vykdymo pažymos (fiziniai asmenys) kopiją;
9.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo
pažymėjimo kopiją (maisto tvarkymo subjektai);
9.4. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatyto
dydžio vietinė rinkliava už Leidimo išdavimą.
9.5. atitinkamų institucijų išduoto dokumento kopiją, patvirtinančią veiklos teisėtumą, kai asmenų,
norinčių prekiauti ar teikti paslaugas, veiklą reglamentuoja kiti teisės aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkų
sąjungos nario pažymėjimas, tautinio paveldo produkto sertifikatas ir kt.);
10. Leidimas neišduodamas:
10.1. asmenims iki 16 metų;
10.2. jeigu iki 2019 m. gegužės 3 d. nepateikti visi reikalingi dokumentai leidimui išduoti;
10.3. 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 kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.
III.RINKLIAVOS KAINOS
11. Už Leidimo išdavimą mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Rinkliava
mokama tik gavus organizatoriaus patvirtinimą, kad paskirta prekybinė vieta. Rinkliavos kaina

nurodoma trims dienoms – gegužės 31 - birželio 2 d. Prekybai vienai ar dviems dienoms dalyviai
neregistruojami. Dalyvavimas būtinas nuo pradžios iki pabaigos, t.y. gegužės 31 d. – birželio 2 d. nuo
10.00 iki 20.00 val., birželio 2 d. nuo 10.00 iki 16.00 val.
11.1.Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis, pramogų aikštė)
400 Eur;
11.2.Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (su sėdimomis vietomis, Vilniaus alėja)
200 Eur;
11.3.Prekyba maisto produktais ir alkoholiniais gėrimais (be sėdimų vietų, Vilniaus alėja, pėsčiųjų
takai prie Druskininkų bažnyčios) 150 Eur ;
11.4. prekyba maisto produktais ( be sėdimų vietų, Vilniaus alėja) – 100 Eur;
11.5. prekyba suvenyrais, tautodailės dirbiniais ir kt. – 40 Eur (Vilniaus alėja, pėsčiųjų takai prie
Druskininkų bažnyčios);
11.6. vienkartinė licencija prekiauti alumi ir sidru -17 Eur.
IV.NUOLAIDOS
12. Nustatytos vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas šventės metu išdavimą
lengvatos rinkliavos mokėtojams:
12.1. 50 procentų:
12.1.1. sukakusiems senatvės pensijos amžių;
12.1.2. neįgaliesiems ir neįgaliųjų ne pelno siekiančioms organizacijoms;
12.1.3. tėvams arba įtėviams, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat
vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį),
kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri)
augina vienas (viena) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse
bendrojo lavinimo mokyklose;
12.1.4. bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams;
12.1.5. meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, tautodailininkams, tradicinių amatų meistrams,
sertifikuotiems kulinarinio ir tautinio paveldo produktų gamintojams ir ūkininkams, kurie prekiauja savos
gamybos produkcija.
12.2. 100 procentų:
12.2.1.Druskininkų savivaldybės moksleiviams, prekiaujantiems savos gamybos produkcija.
V. DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI PARDAVĖJAMS AR PASLAUGOS TEIKĖJAMS
13. Pardavėjams ar paslaugos teikėjams draudžiama:
13.1.Viešosiose vietose prekiauti be Leidimo;
13.2.Parduoti prekes, kurių mažmeninė prekyba viešosiose vietose uždrausta Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais teisės aktais;
13.3. Prekiauti nuo dėžių, turėklų, atramų, grindinio, žemės ir tam nepritaikytos įrangos;
13.4. Prekybos vietose naudoti palapines ir įrenginius, suderintus su renginio organizatoriumi;
13.5. Prekiauti kitose nei Leidime nurodytose vietose;
13.6. Prekybos vietose ne prekybos metu laikyti ir sandėliuoti prekių atsargas, prekių įpakavimo
dėžes;
13.7. Verstis kita, nei Leidime nurodyta veikla.
VI.REIKALAVIMAI PARDAVĖJUI
14. Pardavėjai ir paslaugų teikėjai privalo laikytis PREKYBOS VIEŠOSIOSE VIETOSE
TAISYKLIŲ
(Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T1-10 redakcija).

