
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

3 POSEDIS

SPRENDIMAS

DEL ]KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES PREKYBOS IR PASLAUGV TEIKIMO

VIESOSIOSE VIETOSE TVARKOS NUSTATYMO

2016 m. kovo 24 d. Nr' TS- 108

Kaunas

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 6 straipsnio

37 punkJu, l6 straipsnio 2 dalies 36,37 punktais, 18 straipsnio I dalimi, Lietuvos Respublikos

rinkliavq istatymo 1i straipsnio 1 dalies 2 punktu, L2, 13 straipsniais ir MaZmenines prekybos

taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 20014 m' liepos 22 d' nutarimu

Nr. 738 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. birZelio 11 d. nutarimo Nr' 697 ,,Ddl

Mazmenines prekybos taisykliq patvirtinimo" pakeitimo", Kauno rajono savivaldybes taryba

nusprendLra:
1. Patvirtinti:

1.1 Kauno rajono prekybos ir paslaugq teikimo vie5osiose vietose taisykles

furidedama).

1.2 Vietines rinkliavos prekiauti ir teikti paslaugas viesosiose vietose nuostatus

(pridedlama).

1.3 Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas Kauno rajone form4 @ridedama)'

2. pfipaiinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybes tarybos 2009 m. balandZio

2 d. sprendim4 Nr, TS-114,,DeI Kauno rajono savivaldybes prekybos vie5osiose vietose

tvarkos apraso patvirtinimo" su visais pakeitimais ir papildymais.

Savivaldybds meras Valeriius Mak[nas
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PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybes tarybos

2016 m. tovo 24 d. sprendimu Nr' TS-108

VIETINES RINKLIAVoS PREKIAUTI VIESOSIOSE VIETOSE NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietine rinkliava uZ leidimo prekiauti ar teikti paslaugas vieSosiose Kauno rajono

savivald.ybes vietose isdavimq (toliau - rinkliava) yra Kauno rajono savivaldybes (toliau -
Savival<lybes) tarybos sprendimu rinkliavos moketojams nustatyta privaloma imoka'

galiojanti Savivaldybes teritorijoje ir iskaitoma i Savivaldybes biudZetq'

2. Rinkliavos moketoj ai yra fiziniai ir juridiniai asmenyso kuriems pagal Lietuvos

Respubtikos teises aktus leista prekiauti ar teikti paslaugas.

3. funkliava renkama uZ leidimo prekiauti Kauno rajono savivaldybes vie5osiose

vietose nuo laikinqjq prekystaliq aT veZimeliq, iS prekybai pritaikytq specializuotq

automobiliq, lauko kavinese, kioskuose (paviljonuose) isdavim4.

4. Rinkliavos nuostatus fvirtinao keidia ir papildo Kauno rajono savivaldybes taryba.

II. RINKLIAVOS DYDZIAI

5. Rinkliavos dydZius nustato Kauno rajono savivaldybes taryba.

6. Dienos tarifai:

6.1. kai prekiaujama ir teikiamos paslaugos i5 (nuo) laikinqjq prekybos

irenginrq - 0,15 Eur uZ 1 kv. m;

6.2. kai prekiaujama i5 prekybai irengtq specializuotq i5 automobiliq ir automobiliq

priekabq - 0,15 Eur uZ I kv. m;

6,3. kai prekiaujama Zvakemis, gelemis Motinos, Tdvo, Visq Sventqirl it Veliniq

dienomis - 1,5 Eur uZ 1 kv m;

6.4.kaiprekiaujama kalediniu laikotarpiu eglemis ir jq Sakomis - 1,5 Eur uZ 1 kv m.

6.5. teikti paslaugas - 0,15 Eur uZ 1 kv. m;

6.6.kai prekiaujama ir teikiamos paslaugas renginiq metu:

6.6.L ne maisto prekemis, teikiamos paslaugos (iSskyrus laisvalaikio, pramogq

paslaugas) - 4 Eur.

6.6.2. maisto produktais, teikiamos vieSojo maitinimo paslaugos ir laisvalaikio,

pramogq paslaugos - 7 Eur;
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7. Menesio tarifai:

7.1. lauko kavinese vienai prekybos vietai - 35 Eur;

7 ,2, iS kioskq (paviljonuose) vienai prekybos vietai (iki 12 kv. m) - 30 Eur;

7.3. i5 kioskg (paviljonuose) vienai prekybos vietai (12-15 kv. m) - 35 Eur;

7.4. i3 kioskq (paviljonuose) vienai prekybos vietai (didesniems nei 15 kv, m) -
40 Eur;

8. Prekiq i$destymo vieta Salia kioskq ir paviljonq apmokestinama atskirai it uL iq

mokama kaip uZ prekybos viet4.

III. RINKLIAVOS MOKEJIMO TVARKA

9. Rinkliava mokama tik nacionaline valiuta.

1 0. Rinkliav4 apskaidiuoj a Savivaldybes seni[nai.

11. Rinkliava turi bfiti sumoketa ui. pageidaujam4 prekiauti ar teikti paslaugas

laikotarpi, kuris negali bflti ilgesnis, kaip iki kalendoriniil metq pabaigos.

12. Nustatytojo dydZio rinkliava sumokama i Kauno rajono savivaldybes

administracijos surenkamqJqs4skait4. Rinkliavos le5os iskaitomos i Savivaldybes biudZet4.

rv. RTNKLTAVOS GRAZINIMAS

13. Sumoketa rinkliava arba jos dalis gr4Zinama, jei:

13.i. sumoketa daugiau negu tarybos nustatytas rinkliavos dydis;

13.2. ddl priimtq istatymq ar kitq teisds aktq pasikeitimo rinkliavos moketojas

nebegali pasinaudoti iSduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas suteiktomis teisemis;

1 3.3. leidimas nei5duodamas.

14. Sumoketa rinkliava arbajos dalis gr1iinama remiantis Savivaldybes atitinkamos

seniunijos senitino paLyma, kurioje nurodytos rinkliavos gr4Zinimo prieZastys.

V. LENGVATOS VIETINIV RINKLIAVV MOKETOJAMS

15. Nuo vietines rinkliavos atleidZiami gyventojai gyvenantys ir deklaravg

gyvenam4j4 viet4 Kauno rajone bei prekiaujantys ir vykdantys veikl4 patys:

15.1. asmenys, kuriems nustatytas 0-25 proc, darbingumo lygis;
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15.2. asmenys, kurie vieni augina bent vien4 vaik4 iki 1 8 metq;

15.3. sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikq iki l8 metq arba neigalq vaikq;

15.4. studentai, kurie studijuoja dieninese studijose'

16. Nuo vietinQs rinkliavos 50 proc. atleidZiami gyventojai, gyvenantys ir deklaravg

gyvenarnEj4 viet4 Kauno rajone bei prekiaujantys ir vykdantys veikl4 patys:

16.1. asmenims, kuriems nustatytas 30-55 proc. darbingumo lygis;

16.2. pensinio amZiaus asmenims.

17. Savivaldybes organizuojamuose renginiuose prekiautojai ir paslaugq teikejai

atleidZiami nuo vietines rinkliavos.

VI. BAIGIAMOS NUOSTATOS

18. Senitnai menesines ataskaitas apie i5duotq leidimq skaidiq ir surinktas le5as

pateikia Savivaldybes administracijos Buhalterin€s apskaitos skyriui, menesiui pasibaigus, per

5 darbc, dienas.

19. Panaikinus leidim4 prekiauti ar teikti paslaugas uZ prekybos Kauno rajono

vieSosi,ose vietose taisykliq paZeidimus arba pagal kontroliuojandiq institucijq ra5ti5kus

praneSimus, sumok€ta rinkliava negr4Linama.

20. Asmenys paZeidg Siuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.
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PATViRTINTA
Kauno rajono savivaldybes tarybos

2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-108

PREK}'BOS IR PASLAUGU TEIKIMO VIESOSIOSE VIETOSE TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno rajono savivaldybes prekybos ir paslaugq teikimo vie5osiose vietose

taisykles (toliau - Taisykles) nustato bendruosius maZmenines prekybos ar paslaugq teikimo

reikalavimus Kauno rajono savivaldybes (toliau - Savivaldybe) teritorijos vie5osiose vietose.

2. Taisykles yra privalomos Kauno rajono savivaldybes teritorijos vie5osiose vietose

prekiauiantiems ar paslaugas teikiantiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

3. Vie5qsias prekybos vietas sprendimu nustato Kauno rajono savivaldybes taryba.

4. Leidimus prekiauti ir teikti paslaugas vieSosiose vietose iSduoda seniflnai

vadovaujantis Siomis Taisyklemis. Leidimai teikti paslaugas pramoginiais irenginiais

i Sduodeuni vadovauj anti s S avivaldybes tarybo s nustatyta tvarka,

5. Pagrindines Siose Taisyklese vartojamos s4vokos:

5.1. Vie5oji vieta - Kauno rajono savivaldybes teritorijoje esanti Savivaldybei ar

valstybei nuosavybes teise priklausanti ar patikejimo teise valdoma teritorija (i5skyrus

iSnuomLot4 ar perduotq naudotis teritorij4), kurioje teikiamos paslaugos, taip pat vykdoma

prekyba i5 (nuo) laikimfiq prekybos irenginiq, kioskq, paviljonq, prekybai pritaikytq

automobiliq ar priekabq, lauko kaviniq.

5.2. Prelryba - [kine-komercine veikla, susijusi su prekiq gamyba, pirkimu,

pardavimu ir vartojimu vieSosiose vietose.

5.3. Prekybos vieta - Zemes plotas patvirtintas seni[no pagal prekybos vietq

i5destymo schem4, skirtas prekybai ir paslaugq teikimui.

5.4. Paslaugos * [kine-komercine veikla, susijusi su paslaugq (aptarnavimo, nuomos

ir kt.) teikimu vie5osiose vietose.

5.5. Pardav0jas - asmuo (uridinis ar fizinis asmuo, teises aktq nustatyta tvarka

turintir; teisg prekiauti ar teikti paslaugas), kuris verdiasi prekyba ar teikia paslaugas

vie5osiose vietose.

5.6. Paslaugq teikdjas - asmuo, Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka

iregistravEs veikl4 ar turintis teisg vykdyti veikl4 be verslo liudijimo ir teikiantis paslaugas

vieSosiose vietose.
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5,7. Vartotojas - asmuo, kuris i5rei5kia nor4 pirkti, perka ir vartoja prekg, naudoja

paslaugas savo asmeniniams, Seimos ar namq flkio poreikiams tenkinti.

5.8, Laikinieji prekybos irenginiai - sukomplektuota ir lauke pastatyta iranga

(prekystirliai, veZimeliai, stalai, gelines, kedds, skediai ir kt.), skirta prekybai.

5.9. Laikinas statinys - statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas

gamyklcfe ar pastatytas i5 surenkamqirl konstrukcijq, kuri galima i5ardyti ar perkelti i kita

viet4 ir l<uris neturi pamatq, bet remiasi i Zemds paviriiq: kioskas, gatviq prekybos, pramogq

ar paroilos paviljonas, parodos eksponatas, palapines danga ar pneumatinis apvalkalas,

vagondliis, konteineris, ivairios paskirties aik5tele su dirbtine danga, statybininkq, tyrejq ar

kitos tr:rminuotos veiklos reikmems skirtas statinys. Laikinas statinys ir teises i ji
nekilnoj amoj o turto registre neregistruoj ami'

5.10. Kioskas - nesudetingas smulkiosios prekybos reikmems skirtas pastatas,

kilnojarnasis arba nekilnojamasis daiktas, kuriame prekyba vyksta per priekineje sienoje

(vitrinol e) irengt4 langeli.

5.11. Paviljonas - nesudetingas / neypatingas smulkios prekybos reikmems ar

paslaug,rms teikti skirtas pastatas, kilnojamasis arba nekilnojamasis daiktas, turintis atskir4

iejima lrenkytojams.

5.12. Lauko kavin0 - lauke irenglas laikinasis nesudetingq konstrukcijq statinys be

pamatq arba sukomplektuota iranga (staliukai, kedes, skediai, tvoreles, pakylos, gelines ir kt'),

kuri ski:rta vie5ojo maitinimo paslaugoms teikti ir aptarnauti,

5.13. Specializuotas automobilis - smulkiai prekybai ar paslaugq teikimui skirta

transporlo priemone su tam tikslui sumontuota specialia iranga arba judanti nustatytu

marSrutu.

II. PREKYBOS VIESOSIOSE VIETOSE BUDAI

6, MaZmenines prekybos vie5osiose vietose (toliau - prekybos) btidai yra Sie:

6.1. prekyba ir paslaugq teikimas i5 (nuo) laikinqjq prekybos irenginiq;

6.2. prekyba ir paslaugq teikimas i5 kioskq ir paviljonuose;

6.3. prekyba ir paslaugq teikimas i5 prekybai pritaikytq automobiliq ar jq priekabq;

6.4. prekyba lauko kavinese;

6.5, prekyba parodq, mugiq, masiniq renginiq metu.
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III. LEIDIMU PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ISDAVIMAS

7. Juridiniq arba fiziniq asmenq prasymai isduoti leidim4 pateikiami seniiinui rastu ar

elektroniLnemis priemonemis, Prasyme nurodoma ir pateikiama:

7.1. juridinio asmens (fizinio asmens) pavadinimas (vardas pavarde)o kodas, buveines

adresas, telefono Nr., dokumento suteikiandio teisg prekiauti Nr. ir data, prekybos ir paslaugq

teikimo budas, prekiq (paslaugq) asortimentas, prekybos ir paslaugq teikimo vietos adresas'

darbo gl'afikas, prekybos laikas, rinkliavos dydis, mokejimo data, leidimo galiojimo laikas'

7.2 imones registravimo paZymejimo, fikininko, verslo liudijimo paZymejimo arba

individualios veiklos paZymos koptjq. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavybes

teise ar{ra nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomame Zemes sklype isauginta Zemes

ukio produkcija ir gelemis, jis privalo pateikti dokumento, patvirtinandio teisq i turim4 Zemg,

koprj*, ,jeigu jis yra tos Zemes savininkas, arba sutartinius santykius iteisinandio dokumento

koprj4, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybes teise priklausandiu Zemes sklypu, ir seniiinijos

paLymi4.,kad produk ciia uLaugrnta padio asmens, jei norima prekiauti kitoje seniflnijoje;

7.3. asmens dokumento kopij4 (dirbant su flkininko, verslo liudijimo paZymejimu

arba inrlividualios veiklos vykdymo paLyma);

7.4. atitinkamq institucijq i5duoto dokumento koprj4, patvirtinandi4 veiklos

teiseturrnq, kai asmenq, norindiq prekiauti ar teikti paslaugas, veikl4 reglamentuoja kiti teises

aktai (pvz.: Lietuvos tautodailininkq s4jungos nario paZymejim4, tautinio produkto paveldo

sertifikat4 ir kt.);

7.5. maisto tvarkymo paZymejimo kopijq fiei tq prekiq prekybai arba teikiamoms

paslaulqoms teises aktq nustatyta tvarka jie yra privalomi);

7.6. mokejimo pavedim4 su banko Zymomis arba kvitq, patvirtinanti, kad sumoketa

nusta!,to dydZio vietine rinkliava (pateikiama, kai priimamas sprendimas i5duoti leidimfl'

8. Asmuo, norintis gauti leidim4 prekiauti lauko kavineje papildomai turi pateikti

prekytros vietos plano (schemos) koptjq

9. Asmuo, norintis gauti leidim4 prekiauti ar teikti paslaugas kioske (paviljone),

papild,lmai turi pateikti:

9.1. laikino statinio pripaZinimo, kad statinys pastatytas pagal suderint4 Kauno

rajono savivaldybds administracijos Urbanistikos skyriaus vyriausiojo architekto patvirtint4

projekt4, koprjq;

9.2. sutartinius santykius iteisinandio dokumento kopij4, jeigu kioske (paviljone)

veikl4 numato vykdyti ne kiosko (paviljono) savininkas.
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10. Asmuo, norintis gauti leidim4 prekiauti ar teikti paslaugas renginiq metu,

pra5ym4 turi pateikti suderint4 su renginio organizatoriumi.

11. Leidimas ilduodamas per tris darbo dienas nuo visq dokumentq, reikalingq

Ieidimui gauti' pateikimo dienos,

12. Leidimai prekiauti Motinos, Tevo, Visq Sventqir+ i. Veliniq dienomis gelemis ir

Zvakemis prie kapiniq i5duodami ne anksdiau kaip du menesiai iki prekybos dienos.

13. Leidimas isduodamas vienam asmeniui prekiauti vienoje prekybos ir paslaugq

teikimo vietoje.

14. Asmuo, gavgs leidim4, ant i5duodamo leidimo kopijos pasira5o, kad gavo leidim4

ir yra sursipaZings su Kauno rajono prekybos vie5osiose vietose taisyklemis'

15. Duomenys apie i5duotus leidimus saugomi seniflnijos dokumentq valdymo

sistemo.je.

16. Asmuo, pametgs leidimq, privalo ra5tu prane5ti leidim4 i5davusiam seniflnui,

kuris i5duoda leidimo dublikat4 su Zyma ,,Dublikatas'0. UZ leidimo dublikat4 vietine rinkliava

neimanta.

IV. REIKALAVIMAI PREKYBOS IR PASLAUGV TEIKIMO VIETAI

17. prekybos vieta turi b[ti irengta pagal seniUno patvirtintq prekybos vietq

i5destymo schem4. Renginio metu prekyvietei tvirtinama atskira schema.

18. Prekybos iranga turi b[ti nedidele, mobili, lengvai montuojamq konstrukcijq,

atitinkmti lauko prekybos funkcinius reikalavimus.

lg. Prekybos ir paslaugq teikimo vietoje naudojama iranga turi btiti visi5kai

sukomplektuota, $vari, tvarkinga, nesurudijusi, nesulankstyta, nudaLya, atitikti teises aktq

nustatl4us reikalavimus.

20.DraudLiama prekiauti nuo deZiq, tureklq, atramq, grindinio ir pana5iai.

Zl. DraudZiama prekiauti magistraliniq ir kra5to keliq pakelese be leidimo i5

specializuotq istaigq ar imoniq.

22. Prekybos ir paslaugq teikimo vietoje turi buti pateikta juridinio asmens

pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavarde ir verslo liudijimo arba individualios veiklos

vykdymo paZymos numeris.

23. Prekybos ir paslaugq teikimo vieta negali trukdyti eismui, ji turi bUti valoma,

Svari iir tvarkinga. Vykdant prekyb4 i5 kioskq, paviljonq, b[tina sudaryti sutarti su atliekas

tvarkandia imone. Prie stiklo taros supirktuviq turi bflti konteineriai panaudotai stiklo tarai.
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24. Reklama ant laikinqjq prekybos irenginiq, kioskq, paviljonq, lauko kaviniq ar

prekybai irenglq specializuotq automobiliq irengiama vadovaujantis nustatlrtais teises aktais'

Y. PREKYBOS IR PASLAUGV TEIKIMO REGLAMENTAVIMAS

25. Kagno rajono savivaldybes tarybos nustatytose vie5osiose vietose leidZiama teikti

vie5ojo maitinimo paslaugas ir prekiauti visomis prekemis i5 (nuo) laikinqjq prekybos

irenginir.l, kioskq, paviljonq, prekybai pritaikytq automobiliq ar automobiiiq priekabq visomis

prekemis, kuriq maZmenine prekyba ndra uZdrausta Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais

teises alitais.

26. Ui, leidimq prekiauti ir teikti paslaugas i5davim4 imama Kauno rajono

savivaklybes tarybos nustatyta vietine rinkliava'

27 . Prekiauti vie5osiose vietose leid1iana nuo 6.00 val. iki 24.00 val. Renginiq metu

prekyb a vykdo ma p aga! ren gini o or ganizatori aus nuro dyt q laikq.

28. Lauko kavinese leidLiana groti muzik4 nuo 10.00 val. iki22.00 val. Muzikos

garso lygis neturi viriy'ti teisds aktq nustatl'tq triuk5mo normrl.

29. Kauno rajono savivaldybes taryba gali nustatyti darbo laik4 tam tikrose prekybos

ir paslaugq teikimo vietose, jei tai bltina Zmoniq saugumui ir rimdiai (tvarkai) uZtikrinti,

prekiq asortiment4, laikotarpi, per kuri galima prekiauti, bei kitas prekybos s4lygas.

30. Parduodamos prekes turi blti saugios, tinkamos kokybes, turi atitikti Lietuvos

Resputrlikos teises aktuose nustatytus reikalavimus.

VI. PARDAVEJO PAREIGOS

3 1. Pardavejas privalo:

31.1. laikytis reikalavimq nustaty'tq Lietuvos Respublikos teises aktuose ir Siose

taisyklese;

31.2. tureti prekybos (paslaugos teikimo) vietoje senifinijos seniflno ar jo igalioto

asmens i5duot4 leidim4 prekiauti ir teikti paslaugas, jei prekiaujama kioske, paviljone,

pasiraiiyt4 laikinos prekybos vietos nuomos sutarti. Tureti individualios veiklos paiymq arba

verslo liudijim4, asmens tapatybq patvirtinanti dokument4, prekiq isigijim4 ir prekiq kokybg

liudijandius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo paZymejimq $eigu tq prekig

prekybai jis yra privalomas) ir, jei prekiaujama maisto prekemis ar Zaislais, asmens

medicining knygelg.



31.3. uZtikrinti tvark4 ir 5var4 prekybos metu ir pasibaigus prekybos laikui sutvarkyti

teritorij4 10 metry spinduliu;

31.4. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nurodytas pareigas.

VII. ATSISKAITYMO SU PIRKEJAIS ORGANIZAYIMAS

32. Atsiskaitymai (mokejimas) atliekami ir prekiq pirkim4-pardavimq (pinigq

sumokejimfl patvirtinantys dokumentai pirkejams i5duodami Lietuvos Respublikos teises

aktq nusrtatyta tvarka.

33, Pirkejas (paslaugos gavejas) gali pareik5ti pretenzijas del neteisingo atsiskaitymo,

jeigu neteising4 atsiskaitym4 pastebejo nepasitraukgs nuo prekystalio (prekybos vietos)

VIII. KONTROLE IR ATSAKOMYBE

34. Pardavejq (paslaugq teikejr+) veikl4, jq parduodamq prekiq saug4 ir kokybg gali

tikrinti teises aktq nustatyta tvarka seni[nijos, kurioje vykdoma veikla seniunai, igalioti

Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriaus darbuotojai, policijos pareig[nai ir

kitq institucij q darbuotoj ai teises aktq nustat yta tv arka,

35. Pardavejas (paslaugos teikejas), kontrolg atliekandiq institucijq ir istaigq

darbuotojq supaZindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nustatytais terminais pa5alinti rastus

trflkumus ir apie tai informuoti kontroliuojandias institucijas ir istaigas.

36. Asmenys, paZeidg Sias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.



8

Forma patvirtinta
Kauno rajono savivaldybes tarybos

2016m,kovo 24 d. sprendimuNr' TS-108

KAUNORAJoNoSAVIVALDYBESADMINISTRACIJOS

ENIUNIJA

LEIDIMAS NT.

LEIDIMAS PREKIAUTI (TEIKTI PASLAUGAS) KAUNO RAJONE

Juridinio (fizinio asmens)

pavadinimas (pavarde, vardas)

kodas
buveine (adresas, tel. Nr'),
dokumento, suteikiandio prekiauti (teikti paslaugas')

pavadinimas, data ir Nr.

Prekybos (paslaugq teikimo) btldas

Prekiq (paslaugq) asortimentas

Prekybos @aslaugq teikimo vietos adresas)

Kiosko (paviljono) Nr.
(raiomaslik tuimet, kai pretqbos (paslaugl teikimo budas) yra prelcyba i5 kioskq ar pavilionuose)

Prekybos (paslaugq teikimo) darbo grafikas

Prekybos laikas

Sumoketos vietines rinkliavos dydis

Rinkliavos sumokejimo dokumento Nr' ir data

Leidimo galioj imo laikas

(pareigos) (vardas, pavarde)

(iSdavimo data)




