REKOMENDACIJOS DĖL ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO IR ŽUVININKYSTĖS SEKTORIŲ
VEIKLOS, SUGRIEŽTINUS KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOJE SĄLYGAS
Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse
bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus
atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis
asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų įstatymų
nustatytų funkcijų (darbų) atlikimą.
Ūkininkams ir kitiems, prekiaujantiems žemės ūkio ir maisto produktais:
Informuojame, kad draudžiama parduotuvių, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla,
išskyrus:
•

parduotuves (įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose), kurių pagrindinė
veikla yra maisto1, veterinarijos2, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos
techninių priemonių pardavimas;

•

maisto prekybą turgavietėse3 ir kitose viešosiose prekybos vietose4;

Turgavietėse ir kitose viešosiose prekybos vietose yra leidžiama prekiauti tik maisto produktais

Pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnį maistas yra
apibrėžiamas kaip medžiaga arba produktas, perdirbtas, perdirbtas iš dalies arba neperdirbtas, kurį žmogus nuris arba
pagrįstai tikimasi, kad nuris. „Maistas“ – tai ir gėrimas, kramtomoji guma ar kuri nors kita medžiaga, įskaitant vandenį,
apgalvotai įdėta į maistą jį gaminant, ruošiant ar apdorojant. Nepažeidžiant direktyvų 80/778/EEB ir 98/83/EB
reikalavimų, maistui priskiriamas vanduo, esantis už Direktyvos 98/83/EB 6 straipsnyje apibrėžtos atitikties vietos.
Prieiga per internetą: < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=LT>
2
Pagal Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 2 straipsnio 14 punktą, veterinarija – mokslo ir praktinės
veiklos sritis, apimanti gyvūnų priežiūrą, gerovę ir apsaugą, jų ligų diagnostiką, gydymą ir prevenciją, gyvūninių produktų
tvarkymo valstybinę veterinarinę priežiūrą, veterinarinių vaistų ir veterinarinių priemonių, pašarų ir jų priedų tvarkymą,
teritorijos apsaugą nuo gyvūnų užkrečiamųjų ligų.
3
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 3
punktą, turgavietė – žemės sklypas (sklypo dalis), atitinkantis abu šiuos požymius;
1) laikantis Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos
Respublikos maisto įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės
saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme ir šių įstatymų įgyvendinamuosiuose
teisės aktuose nustatytų reikalavimų, yra pritaikytas prekybai nuo laikinųjų prekybos įrenginių (prekystalių, vežimėlių),
iš automobilių, stoginėse, paviljonuose ir kituose jame pastatytuose statiniuose (taip pat ir laikinuosiuose);
2) jame pažymėtose ir sunumeruotose pagal turgavietės administratoriaus nustatytą schemą prekybos vietose
nuolat arba tam tikromis savaitės dienomis fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, sumokėję
turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, gyvus gyvūnus, miško gėrybes,
augalus, kitas ne maisto, taip pat ir naudotas prekes.
1

4

Pagal Prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-357, prekybai savos
gamybos žemės ūkio ir maisto produktais skirta viešoji vieta apibrėžiama kaip savivaldybės nustatyta arba privataus
asmens skirta ir su teritorine Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderinta teritorija prekybai tik savos gamybos ir
žemės ūkio produktais nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų automobilių ar priekabų, laivų.

2

bei lauko prekyba eglutėmis ir kitais medeliais, skirtais šventėms. Pabrėžiame, kad maisto produktai
gali būti parduodami tik išsinešimui.
Viešosios prekybos vietos yra suprantamos kaip savivaldybės nustatyta arba privataus asmens
skirta ir su teritorine Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderinta teritorija prekybai tik savos
gamybos ir žemės ūkio produktais nuo laikinųjų prekybos įrenginių, iš automobilių, specializuotų
automobilių ar priekabų, laivų.
•

internetinę prekybą, kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos
atsiėmimo punktuose;

Vykdant internetinę prekybą, pristatant maistą ir kitas prekes pirkėjui į namus, prekės turi būti
perduodamos vengiant tiesioginio kontakto, t. y. pirkėjas informuojamas telefonu, kad minėtos prekės
atvežtos ir paliktos nurodytu adresu. Jei nėra galimybės perduoti maisto ir kitų prekių be kontakto,
rekomenduojama, kad prekes atvežęs asmuo dezinfekuotų rankas prieš perduodamas prekę pirkėjui.
•

lauko prekybą eglutėmis ir kitais medeliais, skirtais šventėms.

Parduotuvėse, turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, kurių veikla nedraudžiama, turi būti
laikomasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. V-2930 „Dėl būtinų
sąlygų

prekybos

vietoms“

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a5d81050403f11ebb394e1efb98d3e67 .
Maisto pramonės įmonėms ir kitiems, gaminantiems žemės ūkio ir maisto produktus:
Savo

veikloje

vadovautis

Lietuvos

Respublikos

sveikatos

apsaugos

ministerijos

rekomendacijomis:
https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/KORONA/REKOMENDACIJOS%20MAISTO%20
PRAMON%C4%96S%20%C4%AEMON%C4%96MS%2020200612.pdf
Vykdantiems žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės veiklas:
Veiklas vykdyti griežtai vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir rekomendacijomis:
− Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a2b5da801f4a11eb9604df942ee8e443/asr

− Aktualiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais:
https://www.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=&p_nuo=&p_iki=&p_org=10&p_drus=5
3&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_t
kid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&p_rus=1

3

− Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija:
https://koronastop.lrv.lt/lt/#naujienos

− Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija:
https://vmvt.lt/aktualu-verslui-karantino-metu

− Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės ir darbo ministerijos informacija:
https://www.vdi.lt/Forms/Covid.aspx

