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1. Pakeičiu Įsakymo pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„DĖL INFORMACIJOS APIE BŪTINIAUSIŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINES
MAŽIAUSIAS KAINAS DIDŽIUOSIUOSE PREKYBOS TINKLUOSE SKELBIMO
VIEŠAJAME INFORMACINIAME PORTALE WWW.PRODUKTUKAINOS.LT
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“.
2. Pakeičiu Įsakymo pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„t v i r t i n u Informacijos apie būtiniausių maisto produktų vidutines mažiausias kainas
didžiuosiuose

prekybos

tinkluose

skelbimo

viešajame

informaciniame

portale

www.produktukainos.lt tvarkos aprašą (pridedama).“
3. Pakeičiu Įsakymu patvirtintą Informacijos apie būtiniausių maisto produktų
vidutines kainas didžiuosiuose prekybos tinkluose skelbimo viešajame informaciniame portale
www.produktukainos.lt tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
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INFORMACIJOS APIE BŪTINIAUSIŲ MAISTO PRODUKTŲ VIDUTINES MAŽIAUSIAS
KAINAS DIDŽIUOSIUOSE PREKYBOS TINKLUOSE SKELBIMO VIEŠAJAME
INFORMACINIAME PORTALE WWW.PRODUKTUKAINOS.LT TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Informacijos apie būtiniausių maisto produktų vidutines mažiausias kainas
didžiuosiuose

prekybos

tinkluose

skelbimo

viešajame

informaciniame

portale

www.produktukainos.lt tvarkos apraše (toliau – Aprašas) yra nuorodomi informacijos apie
būtiniausių maisto produktų vidutines mažiausias kainas didžiuosiuose prekybos tinkluose skelbimą
reglamentuojantys teisės aktai, tyrimo atlikimo, informacijos parengimo ir skelbimo tvarka.
2.

Aprašas skirtas VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau –

ŽŪIKVC) darbuotojams, rengiantiems ir skelbiantiems informaciją apie maisto produktų kainas.

II SKYRIUS
PAGRINDINĖS SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
3. Apraše vartojamos sąvokos:
3.1.

būtiniausias maisto produktas – produktas, įtrauktas į būtiniausių maisto

produktų sąrašą;
3.2.

didysis prekybos tinklas (toliau – DPT) – mažmeninės prekybos įmonė,

atitinkanti Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo
įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius;
3.3.

duomenų tvarkytojas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras;

3.4.

LŽŪMPRIS – Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinė

3.5.

LŽŪMPRIS valdytoja – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija;

sistema;
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3.6.

portalas – viešasis informacinis portalas www.produktukainos.lt;

3.7.

prekinis vienetas (angl. stock keeping unit) – smulkiausias unikalus prekės

vienetas, identifikavimo tikslais turintis tą patį brūkšninį kodą.

III SKYRIUS
REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
4. Informacijos apie būtiniausių maisto produktų vidutines mažiausias kainas DPT
skelbimą viešajame informaciniame portale www.produktukainos.lt reglamentuoja šie teisės aktai:
4.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 26 d. protokolinis pavedimas
Nr. 43;
4.2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viceministro Dariaus Liutiko 2018
m. spalio 17 d. pavedimas Nr. 9D-73 (1.14E) „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
rugsėjo 26 d. protokolinio pavedimo Nr. 43 vykdymo“.

IV SKYRIUS
DUOMENŲ ŠALTINIS

5.

Duomenų šaltinis – administracinis tyrimas.

6.

Tyrimą atlieka duomenų tvarkytojas.

7.

Tyrimo metu duomenų tvarkytojo tyrėjai registruoja maisto produktų mažmenines

kainas Lietuvos 7 didžiųjų apskričių miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose,
Panevėžyje, Alytuje ir Marijampolėje, esančiose DPT parduotuvėse.
8.

Tyrimas atliekamas kas savaitę – antradienį–penktadienį.

9.

Būtiniausių

maisto

produktų

sąraše

nustatytų

maisto

produktų

kainos

registruojamos vadovaujantis atitinkamo maisto produkto ar produktų grupės aprašu (Aprašo
priedas).
10. Atvykę atlikti tyrimo tyrėjai privalo informuoti atitinkamos parduotuvės apsaugos
tarnybą.
11. Tyrėjai turi turėti viešai matomus duomenų tvarkytojo išduotus darbo
pažymėjimus.
12. Tyrimo metu, vadovaujantis maisto produkto aprašu, vienoje atitinkamo DPT
parduotuvėje registruojamos atitinkamo maisto produkto ne mažiau kaip 3 (jei yra galimybė)
prekinių vienetų kainos. Atitinkamo maisto produkto prekinio vieneto kaina yra registruojama,
jeigu jis yra realiai parduodamas, t. y. jį galima rasti lentynoje.
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13. Registruojama maisto produkto prekinio vieneto standartizuoto matavimo vieneto
(litro, kilogramo, vienetų skaičiaus ir pan.) kaina.
14. Išskirtinės kokybės ir ekologiškų maisto produktų kainos neregistruojamos.
Atitinkamo maisto produkto prekinio vieneto, parduodamo su nuolaida, kaina registuojama be
nuolaidos. Jeigu DPT parduotuvėje atitinkamo maisto produkto prekinio vieneto kaina be nuolaidos
nurodoma už pakuotę, šiuo atveju atitinkamo maisto produkto prekinio vieneto kainą reikia
perskaičiuoti (apskaičiuoti jo standartizuoto matavimo vieneto (litro, kilogramo, vienetų skaičiaus ir
pan.) kainą).
15. Tyrėjai duomenims įvesti į LŽŪMPRIS duomenų bazę naudoja LŽŪMPRIS
Interaktyviają duomenų įvesties sistemą, kurioje yra išsaugoma informacija apie atitinkamą prekinį
vienetą (kaina, pavadinimas, gamintojas, kiti duomenys, reikalingi prekiniam vienetui identifikuoti),
duomenų įvesties datą, laiką ir duomenis pateikusį tyrėją.

V SKYRIUS
VIDUTINIŲ KAINŲ APSKAIČIAVIMO FORMULĖS IR JŲ PAAIŠKINIMAI
16. Portale skelbiamai informacijai apie būtiniausių maisto produktų vidutines
mažiausias kainas DPT parengti yra taikomi šie kriterijai:
16.1. būtiniausio maisto produkto vidutinė mažiausia kaina atitinkamame DPT yra
apskaičiuojama atrenkant skirtingų arba tų pačių prekinių vienetų 3 skirtingas mažiausias kainas,
registruotas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Marijampolės miestuose
esančiose atitinkamo DPT parduotuvėse;
16.2. jeigu tiriamuoju laikotarpiu atitinkamo maisto produkto (Aprašo priede nurodytų
charakteristikų ir pakuotės tipo) atitinkamame DPT (visuose tiriamuose Lietuvos miestuose) buvo
registruota mažiau negu 3 skirtingų prekinių vienetų kainos, šio maisto produkto vidutinė mažiausia
kaina atitinkamame DPT neskelbiama.
(𝑖)

17. i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinė mažiausia kaina 𝑃̅𝑇 atitinkamame T-ame
DPT apskaičiuojama taikant paprasto aritmetinio vidurkio formulę:
𝑛

(𝑖)
𝑃̅𝑇

1
(𝑖)
= ∑ 𝑃𝑇
𝑛

čia:
(𝑖)

𝑃𝑇 − viena iš n mažiausių tiriamuoju laikotarpiu registruotų i-ojo būtiniausio maisto
produkto skirtingų prekinių vienetų kainų visose tiriamose T-ojo DPT parduotuvėse;
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n – mažiausių skirtingų prekinių vienetų kainų skaičius (𝑛 = 3), naudojamas vidutinei
mažiausiai i-ojo produkto kainai T-ame DPT apskaičiuoti.
18.

i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinei mažiausiai kainai atitinkamo T-ojo

DPT parduotuvėje apskaičiuoti neįtraukiamos tiriamuoju laikotarpiu registruotos to paties prekinio
vieneto vienodos kainos.
19. i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinė mažiausia kaina Lietuvoje (visuose
DPT) PLT(i ) apskaičiuojama pagal formulę:
𝑚

(𝑖)
𝑃̅𝐿𝑇

1
(𝑖)
= ∑ 𝑃̅𝑇
𝑚

čia:
(𝑖)
𝑃̅𝑇 – i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinė mažiausia kaina T-ame DPT tiriamuoju

laikotarpiu;
m – tiriamų T-ųjų DPT skaičius.
20. Tam tikro laikotarpio i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinių mažiausių kainų
santykinis pokytis atitinkamame T-ame DPT ir Lietuvoje apskaičiuojamas pagal formulę:

(

(𝑖)
𝑃̅𝑡1 ,𝑠1
(𝑖)
𝑃̅𝑡2 ,𝑠2

− 1) ∙ 100

čia:
(𝑖)
𝑃̅𝑡1 ,𝑠1 – i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinė mažiausia kaina 𝑡1 metų 𝑠1 savaitę;
(𝑖)
𝑃̅𝑡2 ,𝑠2 – i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinė mažiausia kaina 𝑡2 metų 𝑠2 savaitę.

21. i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutinių mažiausių kainų santykinis pokytis
apskaičiuojamas panaudojant i-ojo būtiniausio maisto produkto vidutines mažiausias kainas,
apskaičiuotas dviejų ženklų po kablelio tikslumu.

VI SKYRIUS
INFORMACIJOS PATEIKIMAS NAUDOTOJAMS

22.

Portale skelbiamos vidutinės mažiausios Aprašo priede nustatytų maisto produktų

kainos DPT parduotuvėse ir Lietuvoje ir jų atitinkamo laikotarpio pokyčiai. Rezultatai skelbiami
dviejų ženklų po kablelio tikslumu.
23.

Informacija apie būtiniausių maisto produktų vidutines mažiausias kainas DPT ir

Lietuvoje paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos savaitės pirmosios darbo dienos 16 val.
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VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.

Duomenų tvarkytojas kiekvienais metais peržiūri Aprašą ir atsižvelgdamas į teisės

aktų pakeitimus bei iš LŽŪMPRIS valdytojos gautus pasiūlymus atitinkamai jį pakoreguoja.
25.

Duomenų tvarkytojas kasmet atlieka poveikio konkurencinei aplinkai proceso

stebėseną vadovaudamasis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos parengtomis Viešojo
administravimo subjektų sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gairėmis, planuoja ir diegia
gerinimo priemones.
26.

Duomenų tvarkytojas, gavęs motyvuotą DPT prašymą, neatlygintinai pateikia jam

išsamią informaciją apie atitinkamą savaitę registruotas maisto produktų kainas atitinkamame DPT,
įskaitant kainos registracijos dieną ir laiką valandos tikslumu, parduotuvės adresą, maisto produkto
pakuotės dydį ir kitą registruotą informaciją.

________________________________________

Informacijos apie būtiniausių maisto produktų
vidutines mažiausias kainas didžiuosiuose prekybos
tinkluose skelbimo viešajame informaciniame
portale www.produktukainos.lt tvarkos aprašo
priedas
BŪTINIAUSIŲ MAISTO PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Maisto
produktų
grupės /
produkto
pavadinimas

Maisto produktų grupės / produkto aprašas
Maisto produktų grupės /
produkto sudėtis /
charakteristika

1.

Tamsi duona

2.

Šviesi duona

3.

Batonai

4.

Kvietiniai
miltai

5.

Makaronai

6.

Ryžiai

7.

Grikių kruopos

8.

Manų kruopos

9.

Virtos dešros

10.

Virtos dešrelės

11.

Geriamasis
pienas

2–2,5 % riebumo, pasterizuotas,
be priedų (kvapiųjų medžiagų,
Ca, vitaminų ir pan.)

12.

Fermentiniai
sūriai

Puskiečiai, sausosios medžiagos
riebalų kiekis 45–50 %

13.

Kefyras

2,5 % riebumo

14.

Grietinė

30 % riebumo

15.

Sviestas

Ne mažiau kaip 82 % riebumo

16.

Varškė

Liesa, be priedų

Be specialių priedų (džiovintų
vaisių, riešutų ir kt.)

405 (B-F), 550 (B-F), 812 D
rūšies
Spagečiai, plonieji, forminiai ir
kt.
Be specialių priedų

Kiaulienos, vištienos ir (arba)
jautienos
Kiaulienos, vištienos ir (arba)
jautienos

Pakuotė / pakavimas
350–800 g popierinė arba
plastikinė pakuotė
350–800 g popierinė arba
plastikinė pakuotė
250–550 g popierinė arba
plastikinė pakuotė
1–2 kg popierinė pakuotė
250–500 g popierinė ir
(arba) plastikinė pakuotė
0,5–1 kg popierinė arba
plastikinė pakuotė
0,5–1 kg popierinė arba
plastikinė pakuotė
0,5–1 kg popierinė arba
plastikinė pakuotė

Matavimo
vienetas
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg
1 kg

Supakuotos

1 kg

Supakuotos

1 kg

0,9–1 l plastikinis
maišelis ir (arba)
tetrapakas, ir (arba)
plastikinis butelis
150–500 g plastikinė
pakuotė
0,9–1 kg plastikinis
maišelis ir (arba)
tetrapakas, ir (arba)
plastikinis butelis
330–500 g polistireno
indelis arba plastikinis
maišelis
170–200 g pergamentinio
arba laminuoto popieriaus
pakuotė
180–200 g pergamentinio
arba laminuoto popieriaus

1l

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg
1 kg
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pakuotė
17.

Geriamasis
vanduo

Natūralus mineralinis, šaltinio ir
stalo vanduo, negazuotas, be
1,5 l plastikinis butelis
priedų

19.

Narvuose
laikomų vištų
M kategorija, rudi ir (arba) balti
kiaušiniai
Maistinis rapsų aliejus

20.

Maistinis saulėgrąžų aliejus

18.

Popierinė ir (arba)
plastikinė 10 vnt. pakuotė
0,9–1 l plastikinis butelis

_____________________________________

1l

10 vnt.
1l
1l

