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ĮSAKYMAS
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2020 m.                                   d. Nr. 
Vilnius

Siekdamas  kontroliuoti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  parduotuvėse  nuteistiesiems  ir
suimtiesiems parduodamų maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų prekių pardavimo kainas:

1. T v i r t i n u Laisvės atėmimo vietų įstaigų parduotuvėse parduodamų prekių kainų
kontrolės taisykles (pridedama).

2.  S  k  i  r  i  u  atsakingą  asmenį,  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos  (toliau – Kalėjimų departamentas) Planavimo,  turto ir  projektų valdymo
skyriaus  vyriausiąjį  specialistą  Rimą  Lutcą,  kuris  kaups  ir  analizuos  informaciją  apie  laisvės
atėmimo  vietų  įstaigose  veikiančiose  parduotuvėse  parduodamų  maisto  produktų  ir  būtiniausių
reikmenų kainas.

3. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Kalėjimų departamento direktoriaus 2009 m. liepos 9 d.
įsakymą  Nr.  V-172  „Dėl  tardymo  izoliatorių  parduotuvėms  privalomų  maisto  produktų  ir
būtiniausių reikmenų asortimentų ir kainų kontrolės taisyklių patvirtinimo“.

4.  P  a  v  e  d  u  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo skyriui  su šiuo įsakymu
supažindinti  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  vadovus,  Kalėjimų  departamento
direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį šią sritį, Kalėjimų departamento Planavimo, turto ir projektų
valdymo skyriaus vedėją, šio įsakymo 2 punkte nurodytą asmenį ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų
departamento interneto svetainėje.

Direktorius                   Virginijus Kulikauskas
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LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGŲ PARDUOTUVĖSE PARDUODAMŲ PREKIŲ
KAINŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Laisvės atėmimo vietų įstaigų parduotuvėse parduodamų maisto produktų,  būtiniausių
reikmenų ir kitų prekių (toliau – Prekės) kainų kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato šiose
įstaigose veikiančiose parduotuvėse parduodamų Prekių kainų kontrolės tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos siekiant kontroliuoti laisvės atėmimo vietų įstaigų parduotuvėse
(toliau – Parduotuvė) nuteistiesiems ir suimtiesiems parduodamų Prekių pardavimo kainas.

II SKYRIUS
PRIVALOMOS SUDAROMŲ SUTARČIŲ NUOSTATOS DĖL PREKIŲ KAINŲ

KONTROLĖS

3. Laisvės atėmimo vietų įstaigos direktorius  ar jo įgaliotas  asmuo, sudarydamas laisvės
atėmimo  vietų  įstaigoje  laikomų  nuteistųjų  ir  suimtųjų  asmenų  apiprekinimo  paslaugų  teikimo
sutartį (toliau – Sutartis), privalo įtraukti į Sutartį nuostatas, kurios užtikrintų, kad:

3.1. Sutartyje  nurodytos  Prekės  visą  Sutarties  galiojimo  laikotarpį  būtų  Parduotuvės
asortimente; 

3.2. Parduotuvėje parduodamų Prekių kainos neviršytų Sutartyje jos šalių sulygtų kainų; 
3.3. Paslaugos teikėjo nustatytos kainos Prekėms, kurios nėra įtrauktos į Sutartį,  neviršytų

daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų tų pačių savybių  prekių kainų, palyginus jas su   Lietuvos
Respublikos teritorijoje registruotos ir jos teritorijoje prekiaujančios UAB „Barbora“ internetinės
parduotuvės maisto ir kitų prekių kainomis (www.barbora.lt);

3.4.  Paslaugos  teikėjui  būtų  taikoma  atsakomybė  dėl  Sutarties  dalies,  susijusios  su
parduodamų prekių kainų reguliavimu, nevykdymą;

3.5.  Paslaugos  teikėjui  būtų  žinoma  ir  suprantama  taikytina  atsakomybė  už  Sutarties
nevykdymą arba netinkamą vykdymą pagal šių Taisyklių 3.2. ir 3.3. punktus;

3.6. Sutartyje būtų aptarti kainų pasikeitimo ir jų peržiūrėjimo atvejai ir kad jų pasikeitimas
įforminamas tik abiejų šalių atskiru susitarimu, kuris būtų neatskiriama Sutarties dalis;

3.7. Paslaugos teikėjas Parduotuvėje parduodamų prekių kainoraštį pateiktų laisvės atėmimo
vietų įstaigos administracijai,  tam, kad jį  būtų galima paskelbti  įstaigos internetinėje  svetainėje.
Taip pat nedelsiant (bet ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę) įstaigos administracijai turi būti pateiktas
kainoraščio atnaujinimas(-ai)/pakeitimas(-ai);

3.8. Paslaugos teikėjas nuolat sudarytų sąlygas laisvės atėmimo vietų įstaigų atsakingiems
asmenis  nekliudomai  patekti  į  Parduotuvės  patalpas  ir  atlikti  Sutarties  vykdymo  kontrolės
patikrinimus;

III SKYRIUS
PREKIŲ KAINŲ KONTROLĖS VYKDYMAS

4. Laisvės atėmimo vietų įstaigose veikiančių Parduotuvių Prekių kainų kontrolę atlieka šių
įstaigų direktorių sudarytos komisijos. 



5.  Laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  Parduotuvėse  parduodamų  Prekių  kainos  turi  būti
tikrinamos  ne rečiau  kaip kartą  per  mėnesį.  Tikrinamos  atsitiktine  tvarka  atrinktos  parduodamų
Prekių (ne mažiau kaip 20 pozicijų) kainos, dėl kurių dažniausiai gaunami skundai.

6. Patikrinimų metu turi būti vertinama, ar:
6.1. Prekių kainos neviršija šių Prekių kainų, nurodytų Sutartyje; 
6.2. Prekių kainos neviršija šių Prekių kainų pagal Taisyklių 3.3 punktą.
7. Neradus tapačios prekės, lyginamos atitinkamai tų pačių savybių, to pačio mato vieneto

mažiausios prekių kainos.
8. Jei tikrinimo metu pasirinktai Prekei taikoma nuolaida, jos kainos vertinimas atliekamas

pagal įprastą kainą be nuolaidos.
9.  Komisija,  atlikusi  prekių  kainų  patikrinimą,  surašo  patikrinimo  aktą.  Vienas  akto

egzempliorius įteikiamas paslaugos teikėjui, antras egzempliorius saugomas laisvės atėmimo vietų
įstaigoje.  Patikrinimo  akto  kopija  ir  informacija  apie  patikrinimo  rezultatus  per  5  d.  d.  nuo
patikrinimo  akto  sudarymo  pateikiama  Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas).

10. Jeigu paslaugos teikėjas pažeidžia Sutarties nuostatas pagal Taisyklių 3.2 p. ir 3.3. p. ir
tai  nurodyta patikrinimo aktuose,  įstaiga nedelsiant  turi  kreiptis  į  paslaugos teikėją  ir  reikalauti
sumažinti kainas. Už pasikartojančius pažeidimus iki Sutarties galiojimo pabaigos įstaiga turi taikyti
paslaugos teikėjui atsakomybę pagal Taisyklių 3.4. ir 3.5. punktuose nustatytas nuostatas.

11. Kalėjimų departamento direktorius paskiria atsakingą asmenį, kuris kaupia ir analizuoja
laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  pateiktą  informaciją  apie  įstaigose  veikiančiose  Parduotuvėse
parduodamų Prekių kainas,  teikia  siūlymus ir  kontroliuoja šių Taisyklių 5 punkto įgyvendinimą
laisvės atėmimo vietų įstaigose.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.  Už šių Taisyklių nuostatų vykdymą laisvės atėmimo vietų įstaigoje atsakingas įstaigos
direktorius.

______________
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