
 

 

Ginkime smulkųjį verslą 
vieningai atstovaudami 

savo interesus! 

ASOCIACIJA "LIETUVOS PREKYVIETĖS IR 
TURGAVIETĖS" (ALPIT) 

VIEŠAS VISUOMENINIS SUSITARIMAS 

2020 m. spalio mėn. 08 d. Nr. (AIR-20)-22, Mažeikiai 

Viešą Susitarimą pasirašiusios šalys susitaria: Asociacija “Lietuvos Prekyvietės ir Turgavietės“ palaiko 

2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose dalyvaujančią Lietuvos politinę partiją NAC1ONALINIĮ 

SUSIVIENIJIMĄ ir pristato kaip Lietuvos Turgaviečių ir prekeivių bei smulkiojo verslo viešuosius interesus 

pasiruošusį ginti viešą juridinį asmenį. 

Iš savo pusės Lietuvos politinė partiją NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS pasirašydamaa šį 

Visuomeninį Susitarimą įsipareigoja atstovauti smulkiojo ir vidutinio verslo interesus, siekti visų rinkos 

dalyvių lygių teisių ir galimybių Lietuvos įstatymuose, likviduoti monopolius bei kartelinius susitarimus. 

Susitarimo tekstas yra išdėstytus šio Susitarimo priede Nr. 1 ir yra neatskiriama jo dalis. 

LRS rinkimuose dalyvaujanti Lietuvos politinė partija NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS 

Partijos Pirmininkas 

Prof. dr. Vytautas Radžvilas  
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PRIEDAS Nr.l prie 2020 m. spalio mėn. 08 d. Viešo Visuomeninio Susitarimo Nr. (AIR-20)-22, Mažeikiai 

2020 m. spalio mėn. 8 d., Mažeikiai 

Priedas Nr.l yra neatskiriama 2020 m. spalio mėn. 08 d. Viešo Visuomeninio Susitarimo Nr. (AIR-20)-

22, Mažeikiai dalis, jis sudaromas tarp Asociacijos “Lietuvos Prekyvietės ir Turgavietės” ir Lietuvos politinės 

partijos NACIONALINIO SUSIVIENIJIMO. Priede yra surašomi pagal Visuomeninio Susitarimo turinį 

numatyti Lietuvos politinės partijos NACIONALINIO SUSIVIENIJIMO įsipareigojimai: 

1. Visada palaikyti Lietuvos Turgaviečių ir Prekyviečių interesus ginant turgų prekybą kaip istorinį, tradicinį 

ir gilias šaknis turintį verslą, padedantį žmoniems išgyventi net ir sunkiausių negandų metais. 

2. Remti smulkiuosius verslininkus prekiaujančius Lietuvos Prekyvietėse ir Turgavietėse. Siekti, kad 

Lietuvoje klestėtų ir būtų gausi vidurinioji klasė. 

3. Ginti Lietuvos Prekyvietes ir Turgavietes nuo nepagrįstų kaltinimų didinant šešėlinės ekonomikos mastą. 

4. Kovoti su stambaus kapitalo jrrtonių: didžiųjų prekybos tinklų, didžiųjų perdirbėjų ir didžiųįų gamintojų 

monopolistiniu veikimu, neteisėta lobistine veikla, bei jų tarpusavio karteliniais susitarimais. 

5. Bendrauti su Turgaviečių, Prekyviečių ir smulkiojo verslo atstovais, ruošti įstatymų pakeitimus palankius 

smulkiajam verslui ir Turgavietėms bei Prekyvietėms, kontroliuoti ir prižiūrėti kitų institucijų darbą, 

atstovaujant smulkiajam verslui. 

6. Skatinti Lietuvos Respublikos Vyriausybę vykdyti ir puoselėti smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo 

politiką, tame tarpe uždraudžiant miestų centruose statyti naujas stambiųjų prekybos tinklų parduotuves. 

7. Siekti, kad Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės sprendimai susiję su Turgaviečių bei Prekyviečių 

veikla ir smulkiuoju verslu būtų daromi tik suderinus su Turgaviečių ir smulkaus verslo interesus 

atstovaujančiomis visuomeninėmis Asociacijomis. 

8. Siekti, kad būtų priimtas ir patvirtintas Europos Sąjungos Komisijos siūlymas padidinti PVM apyvartines 

ribas smulkiajam verslui: mažoms įmonėms, žmonėms besiverčiantiems individualia veikla bei 

smulkiesiems ūkininkams. 
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