
 

 

PATVIRTINTA 

Valstybinės ne maisto produktų 

inspekcijos prie Ūkio ministerijos 

viršininko 2011 m. lapkričio 29 d. 

įsakymu Nr. 1R-123 

   

  
MAŽMENINĖS PREKYBOS ORGANIZAVIMO 

KONTROLINIS KLAUSIMYNAS 

 

Priedas prie Patikrinimo akto/vertinamojo vizito pažymos (data, Nr.)_________________________ 
 

Tikrinimą atliko/vizitavo_________________________________________________________________ 
(pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) 

 

Eil. 

Nr. 

 

MAŽMENINĖS PREKYBOS 

TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI 

 Atitikimas reikalavimams 

Taisyk-

lių 

punktai 

Taip Ne 
Neak- 

tualu  
Pastabos 

Bendrieji reikalavimai 

1.  Pardavėjas turi licenciją verstis 

licencijuojama mažmenine prekyba. 

12 p. 
    

2. Parduodant dėl kokybės trūkumų 

nukainotas ne maisto prekes, raštu 

pateikta atitinkama informacija 

(nurodyta, kad prekė yra nukainota, dėl 

kokio kokybės trūkumo ji nukainota, 

kiek prekė kainuoja, ar jai suteikiama 

garantija). 

15 p. 

   

 

3. Prekės, kurioms nustatytas tinkamumo 

naudoti terminas, parduodamos tokiu 

laiku, kad pirkėjas turėtų realią 

galimybę panaudoti šias prekes iki jų 

tinkamumo naudoti termino pabaigos.  

25.5 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialūs reikalavimai 

4. 

 

Ar laikomasi reikalavimo neparduoti 

prekių, kurių mažmeninė prekyba 

uždrausta įstatymais ir kitais teisės 

aktais (RAPEX informacija, Pavojingų 

prekių sąrašas VNMPI interneto 

svetainėje ir kita*). 

11.1 p. 

 

 
   

 

5. Ar laikomasi reikalavimo neparduoti 

prekių, kurių tinkamumo naudoti 

terminas pasibaigęs.  

11.5 p. 

   

 

6. Ar laikomasi reikalavimo neparduoti 

prekių, kurios buvo iš naujo 

perženklintos, perfasuotos 

(perpakuotos) ar kitaip apdorotos 

siekiant pratęsti jų tinkamumo naudoti 

terminą. 

11.6 p. 

   

 

Reikalavimai specializuotoms parduotuvėms 

7. Prekiaujama tik prekėmis, kuriomis 

leidžiama prekiauti specializuotose 

parduotuvėse (sekso reikmenys, kt.). 

13 p. 
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8. Mažmeninė prekyba naudotomis 

prekėmis vykdoma leistinoje vietoje 

turgavietėje, specializuotoje 

naudotoms prekėms skirtoje 

parduotuvėje.  

14 p. 

   

 

9. Naudotos prekės parduodamos 

švarios ir apdorotos, kad būtų 

nekenksmingos ir saugios, nurodyta 

kiekvienos prekės kaina. 

14 p. 

   

 

10. Parduodant naudotus buitinius 

elektrotechnikos gaminius, elektros 

įrenginius, mechanizmus, pirkėjui 

pateikta informacija, kurioje nurodyti 

pagrindiniai saugaus ir tinkamo 

prekės naudojimo reikalavimai. 

14 p. 

   

 

11. Parduodant restauruotą (atnaujintą) 

prekę, raštu pateikta informacija, kad 

prekė yra restauruota, ir nurodyta, 

kad prekė atitinka nustatytus saugos 

reikalavimus. 

16 p. 

   

 

 

   * – RAPEX – Europos Komisijos Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai ir saugai 

gaminius, pranešimų apie pavojingus gaminius registravimo ir skelbimo sistema. 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm  

 

– VNMPI interneto svetainės rubrika „Pavojingi produktai“ http://www.vnmpi.lt/index.php?id=166. 
 

 

______________________ 

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm
http://www.vnmpi.lt/index.php?id=166

