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UAB „GARGŽDŲ TURGUS“  

PREKYBOS VIETŲ MINIMALIŲ KAINŲ NUSTATYMO 

METODIKA 

2021 m. sausio 31 d., Gargždai 

 

UAB „Gargždų turgus“ prekybos vietų minimalių kainų nustatymo metodika parengta 

vadovaujantis UAB „Gargždų turgus“ 2020 m. gruodžio 3 d. valdybos posėdžio protokolo Nr. 7  3 

(trečio) darbotvarkės klausimo „Dėl prekybos nuomos kainų nustatymo, nuolaidų taikymo bei 

prekeivių prašymų dėl nuolaidų tenkinimo“ protokoliniu sprendimu. 

Metodikos tikslas - apskaičiuoti optimalią ir konkurencingą minimalią prekybos vietos 

kainą, įvertinant veiklos sąnaudas ir vidutinę  metinę pelno maržą bei turėti skaidrią kainos 

nustatymo politiką. 

Metodikos parengimo prielaidos - iki metodikos parengimo UAB „Gargždų turgus“ taikė 

daugiau nei prieš 14 metų nustatytas kainas, kurių perskaičiavimui reikšmės turėjo pridėtinės 

vertės įstatymo (PVM), valiutos pasikeitimas, minimalaus darbo užmokesčio, atliekų surinkimo 

kaštų padidėjimas ir kitų veiksnių kaita. Poreikis nustatyti prekybos vietos kainą kyla dėl 

vykdomos UAB „Gargždų turgus“ veiklos plėtros ir siekiant objektyviai, ir skaidriai perskaičiuoti 

galiojančias kainas. 

Metodikos sudėtis - metodika susideda iš 6 dalių: 

1 dalis. Tiesioginių ir netiesioginių išlaidos ir jų dydžių apskaičiavimas; 

2 dalis. Minimalios kainos, už vieną prekybos vietos kvadratinį metrą, nustatymas; 

3 dalis. Kainų nustatymas pagal prekybos vietos paklausos zonas; 

4 dalis. Nuolaidų taikymas; 

5 dalis. Nustatytos prekybos vietos/-ų minimalios/-ų kainos/-ų koregavimas dėl objektyvių 

priežasčių;  

6 dalis. Pastabos dėl metodikos taikymo ir įsigaliojimo. 

Ši metodika  apima  kainos nustatymą  už nuomojamą plotą, ir nuomojamo UAB „Gargždų 

turgus“ priklausančio turto, tokio kaip statiniai, šaldymo įranga, žaliuzės ir pan. 

Šioje metodikoje, sąnaudos ir kainos skaičiuojamos be PVM. 

 

1 DALIS. TIESIOGINIŲ IR NETEISIOGINIŲ IŠLAIDOS IR JŲ DYDŽIŲ 

APSKAIČIAVIMAS  
 

1.1. Tiesioginės išlaidos yra tokios, kurias galima tiesiogiai priskirti įmonės veiklai. UAB 

„Gargždų turgus“ tiesiogines išlaidas sudaro: 

1) aptarnaujančių darbininkų darbo užmokestis: 

- kontrolierius 

- ūkio eksploatavimo darbininkai 

- valytojas 

2) nusidėvėjimas, NT mokestis; 

3) elektros energijos išlaidos; 

4) vanduo ir susijusios išlaidos; 
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5) šiukšlių išvežimas ir sniego valymas, kitos valymo paslaugos; 

6) sanitarijos priemonių įsigijimas; 

7) teritorijos apsaugos išlaidos; 

8) kitos mokamos paslaugos: 

- tai numatytos ir nenumatytos prieš tai minėtoms išlaidų kategorijoms nepriskirtos 

išlaidos, kurios susidaro eksploatuojant turgavietę. 

Skaičiuojant tiesioginių išlaidų dydį, imama visa turgavietė kaip vienas prekybinis vienetas. 

Išlaidų paskirstymas pagal atskirus prekybinius plotus nėra įmanomas. 

Faktiškai patirtos išlaidos nustatomos pagal įmonės apskaitos dokumentus. 

 

1.2. Netiesioginės išlaidos ir jų dydžio apskaičiavimo metodika. UAB „Gargždų turgus“ 

pagrindinės netiesioginių išlaidų kategorijos: 

1) administracinio personalo darbo užmokestis ir mokesčiai: 

- direktorius 

- buhalteris 

- vadybininkas - administratorius 

2) biuro išlaikymo sąnaudos; 

3) ryšių paslaugos nesusijusios su tiesioginių paslaugų teikimu; 

4) reklama nesusijusi su tiesioginių paslaugų teikimu; 

5) konsultacinės ir kitos paslaugos nesusijusios su tiesioginių paslaugų teikimu; 

6) draudimas nesusijęs su tiesioginių paslaugų teikimu; 

7) mokesčiai nesusiję su tiesioginių paslaugų teikimu; 

8) kitos veiklos sąnaudos nesusijusios su tiesioginių paslaugų teikimu. 

Nustatant einamųjų metų prekybos vietų kainas, remiamasi praėjusių ataskaitinių metų 

duomenimis. 

 

2 DALIS. MINIMALIOS KAINOS, UŽ VIENĄ PREKYBOS VIETOS KVADRATINĮ 

METRĄ, NUSTATYMAS 

 

2.1. Minimali kaina, už vieną prekybos vietos kv.m., nustatoma remiantis generuojamu 

pajamų srautu bendrai visai turgavietei, kuris užtikrina būtinų turgavietės sąnaudų padengimą bei 

užtikrina siektiną maržos dydį. Būtinosios pajamos apskaičiuojamos pagal formulę: 

 

BP(GT) = (Tiesioginės išlaidos(GT) + Netiesioginės išlaidos(GT)) x (1+PM(GT))x k(GT); 

o  k(GT)= (1 - Pelno mokestis):(( 1 – Pelno mokestis – PM) x ( 1+PM)) 

kur: 

 PM – siektina pelno marža; 

 GT -  turgavietė; 

 Pelno mokestis – standartinis 15 proc.; 

 k – daugiklis, užtikrinantis tikslią procentinę pelno maržos nuo pajamų dalį, kuri 

iškreipiama dėl 15 proc. pelno mokesčio. 

 

2.2. Įvertinus būtinąsias pajamas, toliau nustatoma bazinė 1 kv. m. kaina: 

 

Bazinė 1 kv.m.  Eur/mėn. = (BP(GT) : (12 x NP)) : UZ; 

kur:  

 NP -  visas naudojamas prekybos plotas (1 842 kv.m.); 

 UZ – prekybos vietos užimtumo koeficientas (~0.7). 

 

2.3. siekiant užtikrinti turgavietės vietų užimtumą, daugiau kv.m. nuomojantiems 

prekybininkams vienos prekybos vietos kv.m. kaina nustatoma tokia tvarka: 
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 turgavietės prekybininkams, sudariusiems ilgalaikes (ne trumpesnes nei 3 mėn.) prekybos 

vietos/-ų nuomos sutartį/-is, ir kurie nuomojasi didesnius nei 16 kv.m. prekybinį/-ius 

plotą/-us, už plotą viršijantį 16 kv.m. apskaičiuojama pagal formulę: 

 

Ploto virš 16 kv.m. kaina = Bazinė kv.m. EUR/mėn. x KK : 2; 

 

kur: 

KK – kainos paklausos koeficientas pagal zoną. 

 

 

3 DALIS. KAINOS NUSTATYMAS PAGAL PREKYBOS VIETOS  

PAKLAUSOS ZONAS 

 

3.1. UAB „Gargždų turgus“ turgavietės teritorija suskirstyta į šešias kainų zonas (Žr. 

turgavietės zonavimo schemą – Priedas Nr. 1). 

 

I zona
1
 (raudona)– didžiausios paklausos prekybos zona, kurios kaina nustatoma:  

 

Bazinė 1 kv.m. Eur/mėn. kaina x 3 KK; 

 

kur: 

 KK yra kainos paklausos koeficientas. 

 

II zona (geltona)  - yra pagrindinė turgavietės vidutiniškai paklausi zona, kurios kaina 

nustatoma:  

 

Bazinė 1 kv.m. Eur/mėn. kaina x 1,5 KK; 

 

III zona (mėlyna). Zonos kaina nustatoma:  

 

Bazinė 1 kv.m.  Eur/mėn. kaina x 1,3 KK; 

 

IV zona (pilka)– apima privačius kioskus/parduotuves. Šios zonos kaina nustatoma:  

 

Bazinė 1 kv.m. Eur/mėn. kaina x 0,8 KK; 

 

V zona (žalia). Mažiausiai paklausi, pigiausia zona, kurios kaina nustatoma:  

 

Bazinė 1 kv.m. Eur/mėn. kaina x 0,4 KK; 

 

VI zona (ruda). Tai yra paklausi, tačiau pigiausia prekybos zona, skirta skatinti ir tenkinti 

socialiai pažeidžiamiausių gyventojų galimybes prekiauti savo sklypuose užauginta 

produkcija (uogomis, vaisiais, daržovėmis ir gėlėmis), miško gėrybėmis. Šioje zonoje 

nustatoma fiksuota vienos dienos prekybos vietos kaina: 1 EUR su PVM. 

 

3.2. Vienos dienos prekybos vietos 1 (vieno) kv.m. kaina taikoma I, II turgaus zonoms ir yra 

apskaičiuojama: 

 

                                                             
1 ši zona skirta prekybininkams, atitinkantiems 4.1.1. p. reikalavimus. 
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Vienos dienos prekybos vietos 1 (vieno) kv.m. kaina = Bazinė kv.m. EUR/mėn. x KK : 

VDDS + 50 proc.; 

kur: 

KK - kainos paklausos koeficientas pagal zoną; 

VDDS - vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius per mėnesį. 

 

3.3. Už prekybos plotą, UAB „Gargždų turgus“ nuosavybės teise priklausančiuose statiniuose 

su įmonės šaldymo ir kita prekybine įranga, kaina papildomai didinama koeficientu nuo 1 iki 4 ir 

yra derinama su kiekvienu klientu atskirai. 

 

4 DALIS. NUOLAIDŲ TAIKYMAS
2
  

 

4.1. Turgavietėje taikomos nuolaidos:  

4.1.1. 30 proc. nuolaida (4.1.1 p. pateiktos nuolaidos nėra sumuojamos) nuo visos prekybos 

vietos kainos taikoma prekiaujant turgavietės teritorijoje (išsk. zonoje skirtoje prekyboje iš 

automobilio). Sąrašas, gauti prekybinę vietą, yra sudarytas pagal pirmumo teisę turintiems 

ir sudarantiems ne trumpesnę kaip 1 (vieno) mėnesio prekybos vietos nuomos sutartį: 

- Tautinio paveldo produktų gamintojams, turintiems Tautinio paveldo produkto 

sertifikatą (-us); 

- Lietuvos kultūros ir kulinarijos paveldo fondų sertifikatų turėtojams;  

- tradicinių amatų puoselėtojams, turintiems Tradicinio amatų meistro pažymėjimą (-us); 

- Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariams, turintiems Lietuvos tautodailininko 

pažymėjimą; 

- Lietuvos bitininkų sąjungos nariams, pateikusiems asociacijos išrašą arba bityno pasą; 

- smulkiesiems maisto produktų gamintojams
3
, pateikusiems Valstybinės mokesčių 

inspekcijos išduotą veiklos vykdymo dokumentą ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos išduotą galiojantį maisto subjekto tvarkytojo pažymėjimą. 

4.1.2. 10 proc. nesezoninė nuolaida nuo visos prekybos vietos kainos taikoma nuo sausio 1 d. iki 

kovo 31 d. prekybininkams, dirbantiems lauko sąlygomis ir nešildomose prekybinėse 

vietose
4
; 

4.1.3. prekybininkui pasiūlius potencialų klientą į laisvą prekybos vietą, su kuriuo sudaroma 

mažiausiai 3 (trijų) mėnesių prekybinės vietos nuomos sutartis, būtų pritaikyta papildoma 

(vienkartinė) 25 EUR (dvidešimt penkių eurų) dydžio nuolaida sekančio mėnesio visos 

prekybos vietos kainai; 

4.1.4. dėl ekstremalios situacijos šalyje paskelbimo (pandemijos, karantino ir pan.), Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei apribojus prekybą turgavietėje, taikomas sandėliavimo/prekybinės 

vietos išlaikymo mokestis
5
. Sandėliavimo/prekybinės vietos išlaikymo mokestis yra lygus 

50 proc. prekybininko mokamos prekybos vietos nuomos mokesčio
5
.  

4.1.5. pereinamojo laikotarpio nuolaida
6
.  

4.2. Bendra taikomų nuolaidų suma negali viršyti 40 proc.  

 

5 DALIS. NUSTATYTOS/-Ų PREKYBOS VIETOS/-Ų MINIMALIOS/-IŲ KAINOS/-Ų 

KOREGAVIMAS DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ  

                                                             
2
 vienos dienos prekybai, prekybai VI-oje zonoje ir prekybai švenčių (mugių) metu, išvardintos nuolaidos netaikomos.  

3 
mažais kiekiais tvarkančiais maistą laikomi tie subjektai, kurie per savaitę pagamina ne daugiau kaip 500 kg mėsos 

gaminių ar 200 kg mėsos pusgaminių, per vieną kalendorinę dieną išdarinėja, perdirba ne daugiau kaip 150 kg 

žuvininkystės produktų, ar gamina pieno gaminius savo ūkyje ne daugiau kaip iš 1 tonos žalio pieno per dieną. 
4
 nuolaida netaikoma privatiems kioskams/parduotuvėms, esantiems IV zonoje. 

5 taikant 4.1.4. p. nuolaidą, kitos nuolaidos, išvardintos 4.1. dalyje, taikomos nebus. 
6 pereinamasis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo kainų įsigaliojimo pagal šią metodiką dienos. Nuolaidos dydis ir 

laikotarpis tvirtinamas atskiru valdybos sprendimu. 
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5.1. Kiekvienais metais, nuo sausio 1 d., be specialaus pranešimo, prekybos vietos/-ų 

minimalių nuomos kainų koreguojama atsižvelgiant į: 

5.1.1. vidutinį metinį Lietuvos valstybei suderinto vartotojų kainų indekso (HICP), 

paskelbto EUROSTAT procentinį pokytį
7
, skaičiuojamą 12 (dvylikos) mėnesių periodo, 

pasibaigiančio prieš koregavimo dieną einančių metų gruodžio 31 d. atžvilgiu (Senasis nuomos 

mok. + Senasis nuomos mok. X vidut. metinis EU (27) Lietuvos HICP procentinis pokytis = 

Naujasis nuomos mok.).  

5.1.2. LRV MMA (minimalios mėnesinės algos) kitimą: didinant MMA, tokiu pat 

procentiniu dydžiu didinama turgavietės prekybos vietos kaina. 

 

6 DALIS. PASTABOS DĖL METODIKOS TAIKYMO IR ĮSIGALIOJIMO 

 

6.1. Bendrovė turi teisę derėtis dėl sutartinių kainų ne mažesnių negu patvirtintų pagal šią 

kainos nutatymo metodiką ir atsižvelgiant iki metodikos patvirtinimo galiojusius sutartinius 

įsipareigojimus.  

6.2. Mokėtina suma, apskaičiavus prekybinio ploto nuomos kainą, apvalinama iki sveiko 

skaičiaus pagal apvalinimo taisykles. 

6.3. Prekybos vietų minimalių kainų nustatymo metodika įsigalioja nuo UAB „Gargždų 

turgus“ valdybos protokolinio sprendimo dienos. Metodika per 1 (vieną) darbo dieną privalo būti 

paskelbta įmonės interneto svetainėje www.gargzduturgus.lt bei turgavietės skelbimų lentoje.  

 

 

PRIDEDAMA:  

1. UAB „Gargždų turgus“ turgavietės teritorijos suskirstymas į 6 (šešias) kainų zonas (1 

lapas); 

2. UAB „Gargždų turgus“ prekybos vietų minimalios nuomos kainos (1 lapas).  

 

 

 

Parengė: 

 

direktorius Remigijus Budginas 

buhalterė Živylė Rimienė 

vadybininkė – administratorė Loreta Dabulskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 procentinis pokytis pagal Eurostat paskelbtus statistinius duomenis: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en 

 

http://www.gargzduturgus.lt/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en
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PRIEDAS Nr. 1 prie 2021 m. sausio 31 d. UAB „Gargždų turgus“  

prekybos vietų minimalių kainų nutatymo metodikos 

 

 

UAB „Gargždų turgus“ turgavietės teritorijos suskirstymas į 6 (šešias) kainų zonas 
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PRIEDAS Nr. 2 prie 2021 m. sausio 31 d. UAB „Gargždų turgus“  

prekybos vietų minimalių kainų nutatymo metodikos 

 

 

UAB „Gargždų turgus“ prekybos vietų minimalios kainos (kainos su PVM) 

Eil. 

Nr.  

Prekybos vietos 

paskirstymas pagal 

paklausos zonas  

Taikoma 

bazinė 1 

kv.m. 

kaina/mėn. 

(EUR) 

Prekybos 

vietos zonai 

taikomas 

koeficientas 

Vienos dienos 

prekybos vietos 

1 kv.m. kaina 

(2021 m.)* 

(EUR) 

1 kv.m. kaina, nuomojant 

didesnį/-ius nei 16 kv.m. 

prekybinį/-ius plotą/-us, už plotą 

viršijantį 16 kv.m. ** (EUR) ir 

sudarant prekybinės vietos 

nuomos sutartį 

1. I zona 9,7163 3 1,7489  - 

2. II zona 9,7163 1,5 0,8744  7,2872 

3. III zona 9,7163 1,3 - 6,3155 

4. IV zona 9,7163 0,8 - 3,8865 

5. V zona 9,7163 0,4 - 1,9432 

6. VI zona  - - 1 EUR - 

 
* vienos dienos prekybos vietos kaina taikoma I, II turgaus zonoms ir yra apskaičiuojama: 

Vienos dienos prekybos vietos kaina = Bazinė kv.m. EUR/mėn. x KK : VDDS + 50 proc; 

kur: 

KK - kainos paklausos koeficientas pagal zoną; 

VDDS - vidutinis mėnesio darbo dienų skaičius per mėnesį. 

 
** turgavietės prekybininkams, sudariusiems ilgalaikes (ne trumpesnes nei 12 mėn.) prekybos vietos/-ų nuomos sutartį/-is, ir kurie nuomojasi 

didesnį/-ius nei 16 kv.m. prekybinį/-ius plotą/-us, už plotą viršijantį 16 kv.m. apskaičiuojama pagal formulę: 

Ploto virš 16 kv.m. kaina = Bazinė kv.m. EUR/mėn. x KK : 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


