Lietuvos prekybos įmonių asociacijos („Asociacija“) 2020 m. veiklos ataskaita
I.

Asociacijos veiklos tikslai, uždaviniai

1. Vadovaujantis Asociacijos įstatais, Asociacijos veiklos tikslai yra:
1.1.
atstovauti Asociacijos narių interesus Lietuvos Respublikos valstybės valdžios, vietos
savivaldos, viešosiose įstaigose, organizacijose, asociacijose, Europos Sąjungos
institucijose, santykiuose su socialiniais partneriais;
1.2.
siekti tikslingumo, proporcingumo, atvirumo, skaidrumo, efektyvumo, aiškumo ir
sistemiškumo, lygiateisiškumo principus atitinkančio mažmeninės prekybos sektoriaus
teisinio reguliavimo;
1.3.
vykdyti teisės aktų, teisės aktų projektų, administracinių sprendimų ar jų projektų,
reglamentuojančių mažmeninės prekybos verslo sąlygas, stebėseną, analizę, vertinimą,
teikti pasiūlymus;
1.4.
siekti administracinės naštos mažinimo prekybos sektoriui;
1.5.
skleisti objektyvią informaciją apie mažmeninės prekybos sektorių, kurti gerą Lietuvos
prekybininko įvaizdį.
II.

Asociacijos pagrindiniai darbai 2020 metais

1. Asociacija aktyviai pasisakė už teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sušvelnintos koronaviruso
(COVID-19) sukeltos neigiamos pasekmės mažmeninės prekybos sektoriui:
1.1.
aktyvus darbas su ministerijomis dėl paramos verslui priemonių;
1.2.
siūlymai dėl ribojimų sušvelninimo ar panaikinimo uždarytiems prekybos verslams;
1.3.
pasisakyta prieš kainų reguliavimą karantino metu;
1.4.
nuolatinis dialogas su valdžios institucijomis dėl valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo
laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo
būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygų.
2. Asociacija prisidėjo prie teisinio reguliavimo, mažinančio administracinę naštą mažmeninės
prekybos sektoriui, pavyzdžiui, supaprastinta prekių grąžinimo pardavėjui procedūra
(Mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimas).
3. Asociacija pasisakė prieš teisinį reguliavimą, bloginantį mažmeninės prekybos veiklos sąlygas:
3.1.
nesvarstytas mažmeninės prekybos įmonių darbo laiko ribojimo įstatymo projektas;
3.2.
nesvarstytas vienkartinių gėrimų pakuočių atliekų užstato sistemos plėtros įstatymo
projektas;
3.3.
nepriimtas draudimas mažmeninės prekybos vietose viešai eksponuoti (demonstruoti)
tabako gaminius, o jo priėmimo atveju numatytas protingas pereinamasis laikotarpis;
3.4.
pasiekta, kad įstatymų projektuose, kuriais perkeliama 2019 m. balandžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/633, atsisakyta mažmenines prekybos
įmones diskriminuojančių nuostatų;
3.5.
pateikti pasiūlymai HN 15:2005 „Maisto higiena“;
3.6.
Vyriausybėje pritarta, kad įstatymas, kuriuo perkeliama Direktyva 98/6/EB dėl vartotojų
apsaugos žymint vartotojams siūlomų prekių kainas, nebūtų taikoma greitai
gendančioms prekėms;
3.7.
pasiūlyta atsisakyti prievolės nurodyti pakuotėms pagaminti naudotų medžiagų prigimtį,
įtvirtintos galiojančiame PATĮ;
3.8.
ŽŪM reglamento projekte atsisakyta nuostatos, kad iš ES valstybių įvežtų džiovintų
vaisių ženklinimas turi atitikti šio reglamento reikalavimus.
4. Asociacija dėjo pastangas, siekdama spręsti tęstinių vagysčių iš parduotuvių kvalifikavimo
problematiką (bendradarbiavimas su Generaline prokuratūra bei Policijos gen. komisariatu).
5. Asociacija inicijavo viešas diskusijas dėl vienodų konkurencijos sąlygų, apmokestinant siuntas
iš trečiųjų šalių.
6. Asociacija vykdė teisės aktų, teisės aktų projektų, administracinių sprendimų ar jų projektų,
reglamentuojančių mažmeninės prekybos verslo sąlygas, stebėseną, analizę, ir nuolat teikė
atitinkamą informaciją nariams.

7. Asociacija atstovai aktyviai bendradarbiavimo ir palaikė dalykinius santykius su teisėkūros
iniciatyvą turinčiais ir/ar mažmeninės prekybos sektoriaus priežiūrą atliekančiais subjektais,
dalyvavo įvairiuose posėdžiuose, darbo grupėse.
8. Asociacija organizavo ir vykdė tradicinį „Populiariausios prekės“ projektą, kuriame dalyvavo 4
prekybos tinklai ir 33 tiekėjai/gamintojai.
9. Asociacija sėkmingai užbaigė dalinai ES lėšomis finansuojamus projektus, kurių tikslas – mokyti
prekybos įmonių darbuotojus, kelti jų kvalifikaciją.
10. Asociacija aktyviai viešai teikė informaciją, komentarus dėl mažmeninės prekybos sektoriui
aktualių klausimų. Kantar komunikacijos analizės duomenimis 2020 metais Asociacija ir jos
direktorė žiniasklaidoje buvo paminėtos net 663 kartus.
III.

Asociacijos nariai

1. Asociacijos narių struktūros pokyčiai:
2019.12.31

2020.12.31

1.

Aljansas Aibė, UAB (kodas 302426208)

Aljansas Aibė, UAB (kodas 302426208)

2.

Apranga, APB (kodas 121933274)

Apranga, APB (kodas 121933274)

3.

Baltika Lietuva, UAB (kodas 110504843)

Douglas, UAB (kodas 300072230)

4.

Douglas, UAB (kodas 300072230)

Drogas, UAB (kodas 211744970)

5.

Drogas, UAB (kodas 211744970)

Grūstė, UAB (kodas 166576122)

6.

Lėvuo, AB (kodas 147609112)

Lėvuo, AB (kodas 147609112)

7.

Lietuvos kooperatyvų sąjunga, KB (kodas
110054563)

Lietuvos kooperatyvų sąjunga, KB (kodas 110054563)

8.

Maxima LT, UAB (kodas 123033512)

Kotryna Group, UAB (kodas 121673734)

9.

StrongPoint, UAB (kodas 110545669)

Maxima LT, UAB (kodas 123033512)

10.

Palink, UAB (kodas 110193723)

StrongPoint, UAB (kodas 110545669)

11.

Rimi, UAB (kodas 123715317)

Palink, UAB (kodas 110193723)

12.

Pigu, UAB (kodas 300866792)

Rimi, UAB (kodas 123715317)

13.

Topo grupė, UAB (kodas 134777619)

Pigu, UAB (kodas 300866792)

14.

Reitan Convenience Lithuania, UAB (kodas
123640551)

Topo grupė, UAB (kodas 134777619)

15.

Lidl Lietuva, UAB (kodas 111791015)

Reitan Convenience Lithuania, UAB (kodas
123640551)

16.

Travel Retail Vilnius, UAB (kodas 300940552)

Lidl Lietuva, UAB (kodas 111791015)

17.

Travel Retail Vilnius, UAB (kodas 300940552)

2. Aktualus Asociacijos narių sąrašas skelbiamas asociacijos tinklapyje http://www.lpia.lt.
3. 2020 m. gegužės 29 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Asociacijos įstatų naujoji
redakcija.
4. Narystė kitose organizacijose
1. Asociacija yra VšĮ „Užstato sistemos administratorius” steigėja ir dalininkė. VšĮ „Užstato
sistemos administratorius” - ne pelno siekianti įstaiga, kurios pagrindinis tikslas – vykdyti

užstato sistemos administratoriaus funkcijas kaip numatyta Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo įstatyme. Asociacijos vykdančioji direktorė yra VšĮ „Užstato sistemos
administratorius” valdybos narė.
2. Asociacija yra EuroCommerce, kuri vienija yra 31 valstybių mažmeninės ir didmeninės prekybos
asociacijas vienijanti organizacija, atstovaujanti prekybos sektoriaus interesus ES institucijose,
narė.
5. Asociacijos pagrindiniai veiklos tikslai ir darbai 2021 metais
1. 2021 metais Asociacija planuoja toliau aktyviai atstovauti asociacijos narių interesus Lietuvos
Respublikos valstybės valdžios, vietos savivaldos, viešosiose įstaigose, organizacijose,
asociacijose, Europos Sąjungos institucijose, santykiuose su socialiniais partneriais, siekti
tikslingumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus atitinkančio mažmeninės prekybos
sektoriaus teisinio reguliavimo, siekti administracinės naštos mažinimo prekybos sektoriui,
skleisti objektyvią informaciją apie mažmeninės prekybos sektorių, kurti gerą Lietuvos
prekybininko įvaizdį.
2. Atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą, Asociacija turi būti įrašyta į lobistų sąrašą.
3. Bus siekiama didinti Asociacijos narių skaičių, siekiant, kad būtų atstovaujami kuo platesnio
spektro mažmeninės prekybos sektoriai.

Vilnius, 2021 m. kovo 9 d.
Direktorė
Rūta Vainienė

