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DĖL ATSAKYMO Į PAKLAUSIMĄ „DĖL PREKYBOS TVARKOS LIEPORIŲ 
TURGELYJE“

Atsakydama  į  Jūsų  2020-06-18  paklausimą  Nr.  17  „Dėl  prekybos  tvarkos  Lieporių
turgelyje“ (DVS „Avilys“ reg.  2020-06-18 Nr.  GP-5852),  Šiaulių  miesto  savivaldybės  (toliau  –
Savivaldybė) administracija teikia atsakymą ir paaiškinimus dėl prekybos Šiaulių miesto viešojoje
vietoje  –  taip  vadinamame  Lieporių  turgelyje. Atsakyme  vartojamos  sąvokos  (jeigu  kitaip
nenurodyta) atitinka žemiau nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

Prekybos viešosiose vietose teisinis reglamentavimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad bendruomenės vadinamas Lieporių turgelis Tilžės g. prieigose

niekada neturėjo įteisintos turgavietės (prekyvietės) statuso. Tai – dar sovietiniais laikais tradiciškai
susiklosčiusi, pietinio Šiaulių miesto rajono pastatais apribota teritorijos dalis, kurioje prekyba nuo
grindinio, stalų ir kitų laikinųjų prekybos įrenginių daugelį metų vyko chaotiškai, vadovaujantis
paprotine teise. 

Šiaulių  miesto  viešosiose  vietose prekybą  (paslaugų  teikimą)  nuo  nepriklausomybės
atkūrimo  laikų  reglamentuoja  Prekybos  ir  paslaugų  teikimo  Šiaulių  miesto  viešosiose  vietose
taisyklės,  tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės (toliau  – Savivaldybė) tarybos.  Nuo  2019 m.
rugpjūčio 1 d.  įsigaliojo  Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės,
patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d.  sprendimo Nr.  T-284 „Dėl
Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“, 1 punktu
(toliau – Taisyklės).

Taisyklės nustato bendruosius mažmeninės prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto
savivaldybės  teritorijos viešosiose  vietose  reikalavimus,  subjektus,  kuriems taikomos  Taisyklės,
sąvokas,  prekybos  ir  paslaugų  teikimo  būdus  ir  reikalavimus,  Taisyklių  vykdymo  kontrolę  ir
atsakomybę už Taisyklių nesilaikymą.

Vadovaudamasis Taisyklėmis, Administracijos direktorius 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr.
Nr.  A-415  „Dėl  Šiaulių  miesto  viešųjų  teritorijų  prekybos  ir  paslaugų  teikimo  vietų  sąrašų
patvirtinimo“, patvirtino Prekybos ir paslaugų teikimo vietų iš (nuo) laikinųjų prekybos įrenginių
Šiaulių  miesto  viešosiose  teritorijose  adresų  1  sąrašą,  (toliau  –  Sąrašas);  galiojanti  suvestinė
redakcija  nuo  2020-07-01,  https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/439d1c204be311e9b9e1d4aa8e4da0de/asr). Šiame sąraše šiuo metu yra apie
400  vietų,  skirtų  prekybai  nuo  laikinosios  prekybos  įrangos.  „Lieporių  turgelio“  viešojoje
teritorijoje:  prie  pastato  Sevastopolio  g.  19  (Tilžės  g.  prieigos)  nustatytas  maksimaliai  galimas
prekybos vietų skaičius – 50 prekybos vietų, prie pastato Krymo g. 32 – 9 prekybos vietos, o prie
pastato Krymo g. 26 – 15 prekybos vietų; 1 Sąrašu tvirtinamos ir konkrečių prekybos vietų schemos
(Jūsų paklausime nurodytos vietos pažymėtos Sąrašo 13, 14 priede).

Prekiauti  konkrečiose  prekybos  viešosiose  vietose  galima  tik  turint  leidimą.  Leidimų
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prekiauti  (teikti  paslaugas)  Šiaulių  miesto  viešosiose  vietose  (toliau  –  Leidimas)  išdavimo ir
Leidimų galiojimo  panaikinimo  tvarką,  vadovaujantis  Taisyklėmis,  nustato  Savivaldybės
administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti
paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
patvirtintas  Leidimų  prekiauti  (teikti  paslaugas)  Šiaulių  miesto  viešosiose  vietose  išdavimo  ir
panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Šie  ir  kiti  atsakyme  nurodyti  vietiniai  norminiai  teisės  aktai  skelbiami  Šiaulių  miesto
savivaldybės interneto svetainėje (www.siauliai.lt), Savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų
skiltyje).  Informacinėmis  technologijomis  nesinaudojantys  Savivaldybės  interesantai,  teikdami
prašymus išduoti leidimą  (-us), su šiais dokumentais gali susipažinti Šiaulių miesto savivaldybės
priimamajame  (Vasario  16-osios  g.  62,  Šiauliai,  I  a.).  Prekiautojų  prašymai  ir  išduoti  leidimai
registruojami Savivaldybės dokumentų valdymo sistemos DVS „Avilys“ atitinkamuose registruose. 

Dėl vietinės rinkliavos dydžių.
Leidimas išduodamas  laikotarpiui, už kurį sumokėta vietinė rinkliava, nustatyta Vietinės

rinkliavos  už  leidimo  prekiauti  ar  teikti  paslaugas  Šiaulių  miesto  viešosiose  vietose  išdavimą
nuostatuose, patvirtintuose Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr.
T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose
vietose  išdavimą  nuostatų  patvirtinimo“  1  punktu  (toliau  –  Nuostatai,  suvestinė  redakcija  nuo
2020-06-19).  Vadovaujantis  Nuostatų  1  priedu,  už  Leidimo  išdavimą,  kai  prekyba  (paslaugų
teikimas) vykdoma konkrečiose viešosiose prekybos vietose (taip pat ir nurodytose 1 Sąrašo 13, 14
prieduose) nuo  (iš)  laikinosios  prekybos  įrangos  (prekybos  plote  iki  4  kv.  m) savo  užauginta
produkcija (daržovėmis, uogomis, vaisiais, gėlėmis ir pan.), taikoma Savivaldybės tarybos nustatyta
vienos  prekybos  dienos  3  Eur  dydžio  rinkliava,  o  vykdant  prekybą  kitais  maisto  ir  ne  maisto
produktais (Jūsų minimu „plačiu produkcijos asortimentu“) –  4 Eur dydžio rinkliava. Vienos dienos
apskaičiuota rinkliava, vadovaujantis Nuostatų 11 punktu, mažinama 20 procentų, jeigu rinkliava
mokama už ne trumpesnį kaip 30 dienų nepertraukiamą laikotarpį.

Savivaldybės  taryba,  atsižvelgdama  į  miesto  bendruomenės  poreikius,  yra  sudariusi
galimybę Šiaulių miesto viešosiose vietose  prekiauti nemokamai, suteikdama rinkliavos lengvatas
skirtingoms  bendruomenės  tikslinėms  grupėms.  Jūsų  minimu  atveju,  Lieporių  mikrorajono
gyventojams ir kitiems smulkiesiems prekiautojams nemokamai realizuoti savo užaugintus vaisius,
daržoves, uogas ir kitą produkciją „Lieporių turgelyje“ būtų galima nuo stalų esančių prie pastato
Krymo  g.  32  (Sąrašo  13  priedas).  Vadovaujantis   Nuostatų  10.1.3  papunkčiu,   asmenys,
deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių mieste ir prekiaujantys savo surinktomis gamtos gėrybėmis
ir (arba) savo sklype užaugintomis daržovėmis, uogomis, vaisiais, gėlėmis nuo stalų, esančių prie
pastatų Krymo g. 32, Tilžės g. 28, Vilniaus g. 15A, Tilžės g. 44, Dainų take: prie Lyros g. 11 namo,
tarp Lyros g. 18 ir Lyros g. 22F namų, nuo vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą mokėjimo yra
atleidžiami.   Siekiant  mažinti  administracinę  naštą  tokiems  savo  užauginta  produkcija
prekiaujantiems  ar  mėgstantiems  sezono  metu  grybauti  ar  uogauti miestiečiams  (atitinkantiems
Apraše ir kituose teisės aktuose nurodytas leidimo išdavimo/gavimo sąlygas) ir  pirmą kartą per
einamuosius  pateikusiems  prašymus,  išduodant  leidimą  jo  galiojimo  terminas  nurodomas  iki
kalendorinių metų pabaigos (leidime nenurodomas nei rytinės, nei popietinės prekybos valandos).
Šiuo metu visi aukščiau išvardintais adresais esantys stalai, nuo kurių galima prekiauti užimant 1
bėginį metrą prekybos ploto,  yra sutvarkyti ir atnaujinti.

Dėkodami už Jūsų pasiūlymus, papildomai informuojame, kad siekdama geresnio paslaugų
visuomenei  teikimo,  Savivaldybės  administracija  vykdo  projektą  „Šiaulių  miesto  savivaldybės
administracijos  teikiamų  paslaugų,  susijusių  su  verslo  ir  gyventojų  ūkinės  veiklos  vykdymu,
tobulinimo  galimybių  analizė  ir  tobulinimas“  (toliau  –  Projektas).  Vienas  iš  Savivaldybės
įgyvendinamo  Projekto  tikslų  yra  sutrumpinti  visų  leidimų  išdavimo  terminus,  atsižvelgiant  į
bendruomenės poreikius. Tikėtina, kad Projekto apimtyje sukurta Leidimų (licencijų) informacinė
sistema leis patenkinti visus prekiautojų pageidavimus. Tolimesnėje ateityje, turint šios sistemos
sąsajas su kitomis  reikalingomis informacinėmis  sistemomis,  neatmetama galimybė realizuoti  ir
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Jūsų siūlomus pusės dienos ar trumpesnio galiojimo termino leidimus per  dabartinius „parkomatus“
atitinkančius „Leidomatus“.

Informuojame,  kad  šis  atsakymas,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį
nuo šio atsakymo įteikimo Jums dienos:

- Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81,
Šiauliai;

- Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.
Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus

teisių ir  laisvių viešojo administravimo srityje turite  teisę pateikti  skundą Lietuvos Respublikos
Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka. Skundams
paduoti  nustatomas  vienerių  metų  terminas  nuo skundžiamų veiksmų padarymo ar  skundžiamo
sprendimo priėmimo. Skundas paduodamas adresu: Gedimino pr. 56, Vilnius.

Administracijos direktorius Antanas Bartulis

Leta Rinkevičienė, tel. (841) 383 431, el. p. leta.rinkeviciene  @  siauliai.lt
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