
  

 
 PATVIRTINTA: 

 Kultūros centro 

 Panevėžio bendruomenių rūmų 

 direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. 

 įsakymu Nr. ĮV-31 

 

 „Panevėžys švenčia 518 Mėgaukis akimirka!“ 

MUGĖS TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Parengta vadovaujantis Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų teikiamų mokamų paslaugų 

kainoraščiu, patvirtintu Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2018 m. gegužės 31 d. Nr.1-183 

sprendimu, redakcija 2021 m. gegužės 26 d. Nr. 1-190. 

 

Prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio miesto viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Panevėžio 

miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-305; Redakcija 2020 m. birželio 12 d. 

Nr. A-491, redakcija 2021 m. liepos 1 d. Nr. 1-209. 

 

Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą nuostatais 

patvirtintais Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. 1-398 sprendimu; 

Redakcija 2020 m. gegužės 28 d. Nr.1-120; redakcija 2021 m. balandžio 29 d. Nr.1-108. 

 

1. Pavadinimas: „ Panevėžys švenčia 518. Mėgaukis akimirka!“ Mugė. 

2. Vieta: Vasario 16-osios g., Elektros g., Respublikos g., Laisvės a. 

3. Laikas: Rugsėjo 3 d. 12.00 – 22.00 val.; rugsėjo 4 d. 10.00 - 23.00 val.; rugsėjo 5 d. 10.00 - 18.00 val. 

4. Įvažiavimas: į mugės teritoriją pasiruošimui rugsėjo 3 d. 8 -11 val. 

5. Išvažiavimas: rugsėjo 5 d. 18 val. 

6. Prekybai suteikiamas: tuščias plotas, be inventoriaus, konstrukcijų. Mugės plane yra nurodytas vietų 

dydis. Mugės vietoje elektros padavimo nėra, esant poreikiui prekybininkas naudoja savo elektros 

generatorių. 

7. Prekybininkai prekiauti priimami tik su baltomis palapinėmis. 
8. Mugės dalyvių bilietus platina TIKETA (išskyrus prekybos vietas alkoholiniais gėrimais, 

nealkoholiniais gėrimais (mišiniais), tabako gaminiais, viešojo maitinimo paslaugas, atrakcionų, kitą 

pramogų ir poilsio organizavimo veiklą, politinę reklamą, proginių monetų kalimą, menininkų ir 

tautodailininkų gaminius). Bilietai nekeičiami. Pinigai už bilietus grąžinami tuo atveju, jei renginys 

atšaukiamas. 

Nusipirkus bilietą TIKETOJE, nepaisant perspėjimo, dokumentai nepriimami, bilietas anuliuojamas, 

pinigai negrąžinami. 

9. Mugės dalyvio bilieto kaina (už tris dienas 3, 4, 5 d.): 

2x2 m  – 84 Eur; 

3x2 m  – 126 Eur; 

6x3 m  – 378 Eur. 

10. Tautodailininko mugės bilieto kaina 2 Eur/1m
2
 (Tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai 

sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, ir visų 

kūrybinių sąjungų nariai (tautodailininkai, dailininkai ir kiti), prekiaujantys tik savais produktais, gaminiais 

ir kūriniais visų renginių metu (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą). Tautinio paveldo 

produktų kūrėjams, prekiaujantiems maisto produktais, ši lengvata taikoma tik tuo atveju, jeigu renginio 

prekybos vietoje tautinio paveldo produktai, turintys tautinio paveldo sertifikatą, sudaro ne mažiau kaip du 

trečdalius visų parduodamų produktų asortimento. Ši lengvata netaikoma prekiaujantiems alkoholiniais 

gėrimais, aludariams, prekybininkams užsiimančiais serijine prekių gamyba). Tautodailininkams 

netaikomas vietinės rinkliavos mokestis už leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose. 

  

11. Kviečiame tautodailininkus registruotis ir pirkti mugės bilietus Kranto g. 28, Panevėžyje, el.p. 

muge@pankultura.lt, tel. 8 662 50 432 mugės organizatorė Neringa Narkevičienė ir tel. 8 615 37 412 

mugės organizatorė Laura Grackaja. Dokumentai priimami ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 27 d.  



  

 
12. Reikalingi dokumentai dėl prekybos leidimo (priklausomai nuo vykdomos veiklos): 

12.1. bilietas (įskaitoma kopija); 

12.2. nustatytos formos prašymas; 

12.3. verslo liudijimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę vykdyti veiklą; 

12.4. maisto tvarkymo subjekto, ūkininko, bitininko, pažymėjimas (kopija) prekiaujantiems maisto 

produktais; 

12.5. tautodailininkams, meno kūrėjo statusą turintiems asmenims, prekiaujantiems savo pagaminta 

produkcija, pateikti sertifikatą, licenziją, pažymėjimą, bei turimą galiojantį statusą patvirtinantį dokumentą.  

12.6. Turėti galimybių pasą arba galiojantį neigiamą COVID-19 ligos testą. 

 

II. TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

13. Prekiauti mugėje turi teisę tik fiziniai/juridiniai asmenys nustatytu laiku įsigiję mugės dalyvio bilietus, 

pateikę dokumentus ir užsiregistravę. 

14. Leidimas įvažiuoti į mugės teritoriją – mugės dalyvio bilietas/leidimas transporto priemonei.  

15. Į mugės teritoriją leidžiama įvažiuoti mugės dalyviams vadovaujantis teritorijoje esančiais kelio 

ženklais, tik turint tikslą išsikrauti prekes ar išvežti prekes iš mugės teritorijos, prieš pradedant ar pasibaigus 

prekybai; 

16. Pašalinti transporto priemones, priekabas ir kt. iš mugės teritorijos ne vėliau kaip 30 min. iki mugės 

atidarymo pradžios. 

17. Išsikrovus/pasikrovus prekes automobiliai nedelsiant pašalinami iš mugės teritorijos. Automobiliai gali 

būti parkuojami už mugės teritorijos, pasinaudojant mieste esančiomis automobilių stovėjimo aikštelėmis ir 

kitomis vietomis, kur leidžiamas automobilių stovėjimas. Esant apmokamam stovėjimui mugės 

dalyvis/vairuotojas už automobilio stovėjimą apsimoka pats. 

18. Draudžiama: 

18.1. Važinėti mugės teritorijoje mugės metu. 

18.2. Parkuoti transporto priemones mugės teritorijoje. 

18.3. Savavališkai prekiauti mugės teritorijoje fiziniams/juridiniams asmenims be mugės dalyvio bilieto ir 

registracijos.  

19. Mugės dalyvis įsipareigoja: 

19.1. Prekybos vietoje nerūkyti, nevartoti svaigalų, kvaišalų, nešiukšlinti, elgtis kultūringai. Apranga turi 

būti švari, tvarkinga. 

19.2. Vadovautis mugės planu, savavališkai nekeisti prekybos vietos, dydžio, ribų. Neperleisti (neparduoti, 

nedovanoti ar kitais būdais neperduoti) įsigytos teisės vykdyti veiklą kitiems fiziniams/juridiniams 

asmenims. Dalyvio prekybinė, ekspozicinė konstrukcija ir daiktai neturi trukdyti greta esantiems mugės 

dalyviams ir negali viršyti prašyme ir biliete nurodytų ploto ribų.  

19.3. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kelių eismo, gaisrinės saugos, darbo saugos, gamtos 

apsaugos, higienos normų, Prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio miesto viešosiose vietose taisyklių ir 

Mugės tvarkos.  

19.4. Prisiimti atsakomybę už saugų darbą montuojant, tvirtinant konstrukcijas, reklaminius stendus, 

vėliavas ar kt., jungiant elektros prietaisus, įrangą, bei teisingą jų eksploataciją ir priešgaisrinę saugą. 

19.5. Prekybos vietoje turėti gesintuvą (ne mažiau 2 kg talpos). 

19.6. Prekybos vietoje turėti mugės dalyvio bilietą, asmens/įmonės dokumentus, visus veiklai vykdyti 

reikalingus dokumentus. 

19.7. Palaikyti švarą ir tvarką prekybos vietoje. Pasibaigus renginiui vietą palikti švarią ir tvarkingą. 

19.8. Prekiauti tik naujomis, kokybiškomis prekėmis, prekybos vietoje turėti prekių įsigijimo dokumentus. 

19.9. Prekiauti tik tomis prekėmis, kurios nurodytos registracijos metu organizatoriui pateiktame, nustatytos 

formos, prašyme, suderintame su organizatoriumi. 

19.10. Pranešti mugės organizatoriui (tel. 8 662 50 432 Neringa; 8 615 37 412 Laura ) jei dėl svarbių 

priežasčių negalėsite atvykti nurodytu laiku. Neinformavę mugės organizatoriaus ir neatvykę iki nurodyto 

mugės pradžios laiko, prarandate teisę į rezervuotą vietą. Organizatorius pasilieka teisę disponuoti 

atsilaisvinusia vieta. 

19.11. Vykdyti valdžios atstovų, policijos pareigūnų, kontroliuojančių tarnybų, mugės organizatoriaus 

nurodymus. 



  

 
19.12. Atlyginti Organizatoriui ir/ar tretiesiems asmenims bet kokią žalą, kuri būtų padaryta pasirengimo 

renginiui, renginio metu, ar demontuojant prekybos vietą dėl Dalyvio ar su juo susijusių asmenų veiksmų ar 

neveikimo. Nesusitarus geruoju nustatyta tvarka traukiami baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. 

19.13. Pažeidus Prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio miesto viešosiose vietose taisykles arba Mugės 

tvarką paklusti organizatoriaus raginimui ir atlaisvinti prekybos vietą be teisės gauti kompensaciją už 

sumokėtą mugės dalyvio mokestį. 

19.14. Privaloma laikytus visų galiojančių dėl COVID19 LR vyriausybės tvarka ir organizatorių nurodymų. 

20. Mugės organizatorius:  

20.1. Registruoja mugės dalyvius, parengia ir pateikia Savivaldybei prekiautojų (paslaugų teikėjų) sąrašą 

leidimui išimti, sumoka vietinės rinkliavos mokestį už prekiaujančius pagal parengtą sąrašą, išima leidimą 

prekybai mugėje. 

20.2. Parengia prekiautojų maisto produktais sąrašą ir pateikia Panevėžio valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnybai, ne vėliau kaip 3 d.d. iki renginio pradžios. 

20.3. Turi teisę reikalauti iš mugės dalyvio papildomos informacijos (plataus prekių aprašymo, nuotraukų, 

prekių pvz. ar kt.). 

20.4. Turi teisę neregistruoti mugės dalyvio (nepriimti dokumentų), anuliuoti bilietą negrąžinant mugės 

dalyvio mokesčio, jei bilietas įsigytas nepaisant perspėjimo 7. p. „išskyrus...“ kur paminėtos veiklos 

kurioms vykdyti bilietai TIKETOJE neparduodami. 

20.5. Turi teisę neregistruoti mugės dalyvio (nepriimti dokumentų), grąžinant mugės dalyvio mokestį. 

20.6. Priima sprendimą paskiriant prekybos vietą mugės teritorijoje „organizatoriaus nurodytoje vietoje“. 

20.7. Turi teisę keisti mugės dalyvio vietą. 

20.8. Vykdo prekybos kontrolę mugės metu. 

20.9. Turi teisę atsisakyti mugės dalyvio paslaugų (anuliuoti vietą), už Prekybos ir paslaugų teikimo 

Panevėžio miesto viešosiose vietose taisyklių arba Mugės tvarkos pažeidimą (negrąžinant mugės dalyvio 

mokesčio). Nesusitarus geruoju organizatorius turi teisę nedrausmingą mugės dalyvį pašalinti iš prekybos 

vietos apsaugos pagalba. 

 
Pastaba. Prekybininkai mugės metu privalo laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. 

Prekybos ir paslaugų teikimo Panevėžio miesto viešosiose vietose taisyklių, Mugės tvarkos. 

 

_______________________________________________________ 


