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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRO 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PREKYBINĖS MUGĖS ORGANIZAVIMO EGLUTĖS ĮŽIEBIMO ŠVENTĖS METU  

 

2022 m. lapkričio 16  d.   Nr. LKCV -  70 

Lazdijai 

 

          Vadovaudamasis VšĮ Lazdijų kultūros centro įstatų, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės 

tarybos 2011 m. gegužės 24 d.  sprendimu Nr.5TS-43 „Dėl viešųjų įstaigų įstatų pakeitimo ir 

patvirtinimo“ 1.1. papunkčiu,  56.13 punktu, VšĮ Lazdijų kultūros centro direktoriaus 2020 m. liepos 

7 d. įsakymo Nr.LKCV-27  „Dėl prekybos organizavimo kultūros renginiuose taisyklių patvirtinimo“ 

1.2. punktu n u r o d a u: 

             1. 2022 m. gruodžio 9 d. Eglutės įžiebimo šventės metu Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje 

organizuoti Kalėdinę mugę. 

             2. Prekybininkų skaičius ribojamas – 20 prekybinių vietų. 

             3. Pirmenybė mugėje teikiama  Lazdijų rajono savivaldybės mokinių mokomosioms 

bendrovėms, Lazdijų rajono bendruomenėms ir kitiems rajono prekybininkams, meno kūrėjo statusą 

turintiems tautodailininkams, amatininkams, kulinarinio ir tautinio paveldo produktų gamintojams, 

ūkininkams, kurie prekiauja savo gamybos produkcija. 

             4. Prekybininkų registracija vyksta nuo lapkričio 16 iki gruodžio 2 d. el.paštu 

info@lazdijukc.lt   pateikia „Prekybos organizavimo taisyklėse kultūriniuose renginiuose“ 2.1. 

punkte nurodytus dokumentus. (Paraiška Nr.l ir Paraiška Nr.2) 

5.  Lazdijų  kultūros centras po prekybininkų registracijos pabaigos per 1 darbo dieną  (t.y. 

iki gruodžio 5 d.) priima sprendimą dėl prekybos renginyje ir informuoja prekybininką elektroniniu 

paštu ir (ar) telefonu. 

             6.   Prekybininkas gavęs kvietimą dalyvauti mugėje per 2 darbo dienas (t.y. iki gruodžio 7 d.) 

Lazdijų kultūros centrui elektroniniu paštu pateikia „Prekybos organizavimo taisyklėse kultūriniuose 

renginiuose“ 2.5 punkte nurodytus dokumentus. 

            7.  Ne vėliau kaip iki gruodžio 8 d. Lazdijų kultūros centro direktoriaus paskirtas atsakingas 

darbuotojas elektroniniu paštu ir (ar) telefonu informuoja prekybininką apie suteiktą prekybinę vietą 

mugėje. 

            8. Mugės laikas: 10.00 val..iki 20.00 val. 

           9. Prekybininkai į renginio teritoriją įleidžiami nuo 8.00 val. 
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10. Mugės prekybininkai elektra pasirūpina patys. 

11. Privaloma prekybos vietą palikti švarią. 

            PRIDEDAMA: Priedas Nr.1; Priedas Nr.2 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkinei veiklai,                                              Arūnas Maciulevičius 

pavaduojantis direktorių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                  


