
 

NESĄŽININGA PREKYBOS PRAKTIKA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ TIEKIMO 

GRANDINĖJE 

Ar žinai, kad, sudarant sutartis dėl žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo, Tiekėjo ir 
Pirkėjo teisės lygios? 

Neprivalai paklusti Pirkėjo primestoms produktų pardavimo sąlygoms! Tavo atžvilgiu Pirkėjui 
draudžiama taikyti nesąžiningus veiksmus: 

✓ nesudaryti rašytinės pirkimo–pardavimo sutarties parduodant žemės ūkio ir maisto 
produktus; 

✓ vienašališkai pakeisti pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas – žemės ūkio ir maisto 
produktų tiekimą arba pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką arba tiekimo ar 
pristatymo apimtis, kokybės standartus, kainas ir panašiai; 

✓ vėluoti atsiskaityti už Tavo parduodamą produkciją – ilgiau kaip per 60 kalendorinių 
dienų nuo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyto šių produktų pristatymo laikotarpio; 

✓ vėluoti atsiskaityti už greitai gendančius žemės ūkio ir maisto produktus – ilgiau kaip 
per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo–pardavimo sutartyje nustatyto šių produktų 
pristatymo laikotarpio; 

✓ reikalauti papildomai mokėti už parduotų produktų sandėliavimą, saugojimą ar 
reklamą; 

✓ padengti visas su žemės ūkio ir maisto produktams taikomomis nuolaidomis susijusias 
išlaidas arba jų dalį; 

✓ grąžinti sugedusius ar neparduotus produktus, neketinant už juos sumokėti; 

✓ atšaukti greitai gendančių žemės ūkio ir maisto produktų užsakymą pirkėjo likus mažiau 
kaip 30 kalendorinių dienų; 

✓ neteisėtai gauti, naudoti arba atskleisti komercines paslaptis; 

✓ reikalauti kompensuoti išlaidas, susijusias su vartotojų skundų nagrinėjimu, nors dėl to 
nėra tiekėjo aplaidumo ar kaltės. 

 

GRESIANČIOS BAUDOS: 

Svarbu, kad Agentūros skiriamos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Baudų dydis priklauso nuo pažeidimo pobūdžio, trukmės ir masto, atsakomybę lengvinančių ir 
sunkinančių aplinkybių. 

Už Agentūros darbuotojų įpareigojimo nutraukti draudžiamus veiksmus nevykdymą – 300 eurų 
už kiekvieną nevykdymo arba netinkamo vykdymo dieną. 

Už trukdymą Agentūros darbuotojams atlikti tyrimą – nuo 100 iki 700 eurų. 

 

JEIGU MANOTE, KAD JŪSŲ ATŽVILGIU PIRKĖJAS TAIKO NESĄŽININGUS VEIKSMUS, AR NORITE 
GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS – KREIPKITĖS Į VŠĮ KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS 
AGENTŪRĄ! 

+370 631 03555 / pranesk@litfood.lt 

 

Dvejoji!? Užtikriname, kad tavo duomenys ir pateikta informacija saugūs. 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, jo prašymu, bus taikomas anonimiškumas 
ir teikiamos informacijos konfidencialumas. 
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