
Kviečiame tautodailininkus ir amatininkus, liaudies meistrus, kulinarinio paveldo puoselėtojus, meno dirbinių kūrėjus, 

dizainerius, liaudies (netradicinės) medicinos atstovus, žolininkus, ir kitus išskirtinių, unikalių produktų bei paslaugų 

teikėjus dalyvauti Kurorto festivalio „Myliu Palangą 2022“ kermošiuje „Palangos Juzė“. 

Kermošiaus „Palangos Juzė“ data: 2022 m. birželio 3-5 d. 

Kermošiaus vieta: Vytauto gatvės atkarpa nuo Jūratės g. iki Ronžės g. Konkrečias prekybos vietas skirsto kermošiaus 

organizatorius. Organizatorius turi teisę pakeisti Kermošiaus vietą. 

Prekybininkų registracija vykdoma iki 2022 m. gegužės 15 d. Atrankoje dalyvauja visi prekybininkai, iki 2022 m. 

gegužės 15 d. pateikę teisingai užpildytą anketą adresu: 

https://forms.gle/N5L6n63pmpCwDkMq9 

Pirmumo teisė dalyvauti kermošiuje „Palangos Juzė“ bus teikiama tautodailininkams, amatininkams, liaudies 

meistrams, kulinarinio paveldo puoselėtojams, netradicinės medicinos, natūralaus sveikatinimo priemonių prekybos 

atstovams, žolininkams, autentiškos, išskirtinės produkcijos teikėjams, prekiaujantiems savo gaminiais.  

Su atrinktais kandidatais į kermošiaus „Palangos Juzė“ dalyvius bus susisiekta iki 2022 m. gegužės 22 d. 15:00 val. 

Detali prekybos tvarka ir sąlygos pateikiamos Kurorto festivalio „Myliu Palangą 2022“ kermošiaus „Palangos Juzė“ 

taisyklėse, su kuriomis bus supažindinti atrinkti prekiautojai ir paslaugų teikėjai.  

Prekyba kermošiuje gali būti vykdoma tik iš baltos spalvos palapinių. Vienos prekybos vietos plotas – ne daugiau 

kaip 3x2 m. Vienos prekybos vietos kaina: 

Kategorija Vietinė rinkliava Dalyvio mokestis (su PVM) Bendra suma 

Tautodailės dirbiniai (ne maisto prekės) 40 Eur 60,50 Eur 100,50 Eur 

Tautinio paveldo produktai (maisto 

prekės) 
60 Eur 60,50 Eur 120,50 Eur 

Ne maisto prekės 80 Eur 60,50 Eur 140,50 Eur 

Tautodailės dirbiniai, kuriais prekiauja 

neįgalūs asmenys, pateikę turimą 

tautodailininko pažymėjimą ir 

prekiaujantys tik savo pagamintais 

gaminiais 

40 Eur netaikomas 40 Eur 

Pastaba: mokestis už elektros energiją į prekybos vietos kainą neįskaičiuotas, jis bus apskaičiuojamas pagal poreikius. 

1 kw kaina – 10 Eur. Pildant formą prašome nurodyti realų elektros energijos poreikį. Kermošiaus metu suvartojamos 

elektros energijos galia bus matuojama. 

Organizatorius: BĮ „Palangos investicijų valdymas“ 

El. p. kermosius@palangos-renginiai.lt 

Mob. +370 686 06948 

https://forms.gle/N5L6n63pmpCwDkMq9
https://piv.lt/Veikla/Kermosius/kermosius2022.pdf

