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VMVT siekdama saugoti vartotojų interesus ir ginti pažeistas jų teises maisto ir su juo susijusių 
paslaugų teikimo srityse:

• tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto,
neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą,
teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo,

• registruoja ir analizuoja vartotojų skundus, atlieka jų stebėseną, informuoja vartotojus, kitus
fizinius bei juridinius asmenis ir kitas organizacijas tarnybos kompetencijos klausimais,

• pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių gynimą,
reikalavimų laikymąsi,

• konsultuoja savo kompetencijos klausimais ūkio subjektus, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė
priskirta tarnybos kompetencijai,

• teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų laikymosi
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VMVT funkcijos 



• VMVT sėkmingai funkcionuoja įdiegta Centralizuota asmenų skundų 
(pranešimų) priėmimo, registravimo ir tyrimo sistema, kuri užtikrina 
glaudų ir operatyvų specialistų bendradarbiavimą su vartotojais. 

• Įgyvendintas vieno langelio principas leidžia ne tik taupyti laiką ir lėšas, 
bet ir sumažina viešųjų paslaugų teikimo biurokratines kliūtis. 

• 2017 m. nemokama telefono linija suteikta  konsultacijų 
3063 
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Nemokama skundų linija
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Skundų dinamika
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Vartotojų skundai pagal nusiskundimo pobūdį (%) 2014-2016 m. 
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Vartotojų skundai pagal maisto tvarkymo subjekto tipą 



SITUACIJA Europos Sąjungoje:

 Apie neteisėtą maisto tvarkymą, maisto klastojimą, vartotojų
apgaudinėjimą garsiausiai imta kalbėti po daugelį ES šalių sukrėtusio
tyrimo, kai įvairiuose mėsos gaminiuose jautiena buvo pakeista
gerokai pigesne, nelegaliai pagaminta arkliena (2013-2014 m.).

Klastojimas maisto produktų srityje



galiojanti ES maisto produktų saugos ir maisto grandinės 
reglamentavimo sistema užtikrina tinkamą maisto saugą;

TAČIAU ES teisės aktuose nėra maisto klastojimo apibrėžties ir šalys 
traktuoja šiuos pažeidimus skirtingai

Klastojimas maisto produktų srityje



OFICIALIOS KONTROLĖS REGLAMENTAS 2017/625 (kuris 

pakeis Reglamentą 882/2004)

Kompetentingos institucijos oficialią kontrolę vykdo reguliariai, 

remdamosi rizika [...], kad nustatytų galimus tyčinius 1 straipsnio 2 

dalyje nurodytų taisyklių pažeidimus, padarytus užsiimant nesąžininga 

klaidinančia praktika.

96a straipsnis

•Europos Sąjungos žemės ūkio maisto produktų grandinės autentiškumo 

ir vientisumo etaloninių centrų skyrimas (sukūrimas)

Klastojimas maisto produktų srityje



GARSIAUSIAI NUSKAMBĖJĘ MAISTO KLASTOJIMO ATVEJAI

 arkliena parduodama kaip jautiena, fenilbutazonu gydytų arklių mėsa
– kaip maistui tinkama mėsa (2013-2014 m.).

Klastojimas maisto produktų srityje



GARSIAUSIAI NUSKAMBĖJĘMAISTO KLASTOJIMO ATVEJAI

 Alkoholiniai gėrimai užteršti metanoliu (UK, Čekija);

 Melaminas pieno produktuose (Kinija);

 Netinkamai, klaidinančiai ženklinami žuvininkystės produktai (JAV, ES);

Klastojimas maisto produktų srityje



Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema 
(AAC)

Maisto klastočių kontaktinių asmenų tinklas (FFN)



Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistema

(Administrative assistance and cooperation system AAC)

AAC sistema– kas tai?

• IT sistema (techninis įrankis);

• Naudojamas keistis informacija su kitomis VN, kada reikalinga 
administracinė pagalba ir bendradarbiavimas;

• Priemonė, palengvinanti praktinius keitimosi informacija aspektus;

• Priemonė, užtikrinanti paprastesnį komunikavimo metodą.

• Sistemos sukūrimas inicijuotas po įvykusio arklienos skandalo ir 
buvo skirta tik maisto klastojimo atvejams;

• Sistema praplėsta ir šiuo metu keičiamasi informacija, kuri nepatenka 
į RASFF, bet susijusi ir su kitomis valstybėmis narėmis.



Reglamento 882/2004 IV antr. dalies 38 straipsnis:

Kai prekių paskirties vietoje arba jų transportavimo metu atliktos oficialios kontrolės metu 
nustatoma, kad prekės neatitinka pašarus ar maistą reglamentuojančių teisės aktų ir kelia pavojų 
žmonių ar gyvūnų sveikatai arba smarkiai pažeidžia pašarus ar maistą reglamentuojančius teisės 
aktus.

Tačiau nereikia pamiršti, kad:

• ES šalys apie nustatytus nesaugius produktus nedelsiant keičiasi informacija naudodamos 
RASFF;

• ES šalys narės keičiasi informacija apie gyvūninių produktų ir gyvūnų judėjimą iš vienos šalies 
į kitą TRACES sistema. TRACES užtikrina gyvūninių produktų ir gyvūnų judėjimo 
atsekamumą.

Kokiais atvejais naudojama AAC sistema?



Nesaugūs produktai 2017 m. 



Nesaugūs produktai 2017 m. 



EU FOOD FRAUD NETWORK (FFN)

SUKLASTOTI

PIENO 

MIŠINIAI 

“APTAMIL 

PRONUTRA”
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PL 

warehouse

SUPAPRASTINTA 

ATSEKAMUMO SCHEMA
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?
7 tons

Origin

Contract with 

BG operator

11 tons seized 

by police

complaints 
in China

?

?

DE

DE

DE

DE

DE

NL

LT
UK
trader

PL traders



21

REAL COUNTERFEITED

• Originalaus produkto ženklinimas didesniu šriftu;

• Originaliame produkte laikas nurodomas 4 skaitmenimis (13:49), 

falsifikate rašoma 7:25 (t.b. nurodoma 07:25)

Kuri pakuotė originali?
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REAL COUNTERFEITED

• Originalus kaušelis didesnis;

• Jo viduje – vidinė gradacijos skalė;

• Falsifikuotas kaušelis – matinis.

Kuris kaušelis originalus?
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SAMPLE 1 

(FALSIFIKATAS)

smėlio spalvos, 

(originalus Aptamil 

produktas) gelsvas.

SAMPLE 1 

(FALSIFIKATAS) 

kitokios struktūros, lipnus, 

formuoja gabalėlius.

Kuris produktas originalus?



LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI

Per maži kiekiai Kalcio, Magnio, Geležies, Jodo (mineralinės medžiagos);

Per maži kiekiai riebaluose tirpių vitaminų (A, E, K1);

Per maži kiekiai vandenyje tirpių vitaminų (C, B6, folio rūgšties ir B12);

Per mažas kiekis riebalų;

Nėra žuvų taukų (ARA, EPA, DHA), o vietoj jo pridėta augalinių aliejų (palmių, 

sojų ir nenustatytos kilmės);

Per didelis kiekis natrio;

Nėra GOS (galaktooligosacharidai);

Per didelis FOS kiekis (Fructooligosaccharidai);

IŠVADA: 50 % PRODUKTO SUDĖTIES SUDARO NUGRIEBTO PIENO 

MILTELIAI.
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Galima žala vartotojų sveikatai

Mikrobiologinė rizika
(bacillus cereus, enterobacteriaceae, 

enterococci)

Neaiškios kilmės komponentas

Ženkliai mažesnė mitybinė vertė

?



VMVT VEIKSMAI:
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120 tonų neaiškios kilmės mėsos

DIDMENINĖS 
PREKYBOS 
SANDĖLIO 

PATIKRINIMAS

RASTA 120 
TONŲ 

ŠALDYTOS 
MĖSOS IR 

SUBPRODUKTŲ

NEPATEIKTI 
ĮSIGIJIMO 

DOKUMENTAI

NEĮMANOMA 
NUSTATYTI 

TINKAMUMO 
VARTOTI 
TERMINŲ

PRODUKCIJA 
NEŽENKLINTA 

KREIPIMASIS Į 
TEISĖSAUGOS 
INSTITUCIJAS

IKITEISMINIS 
TYRIMO 

PRADĖJIMAS

, ĮTARIAMA 
PERPAKAVIMO 

VEIKLA



120 tonų neaiškios kilmės mėsos

KLASTOTĖ

?



VMVT ĮSAKYMAS dėl PILNO ATSEKAMUMO neplaninių patikrinimų 

„ANTIŠEŠĖLIS“ 

Teritorinės
VMVT

pasirinktas MTS
Produkto 

patikrinimas

fizinis        dokumentinis

Ūkio subjektų, 
kuriems 

išplatintas 
produktas 

sąrašas

Teritorinė  
VMVT , kurios 

kontroliuojamoje 
teritorijoje yra MTS

VMVT

Vilniaus

Šiaulių Panevėžio

Įsakymo 3 priede 
nurodytos informacijos 

persiuntimas tęstinį 
neplaninį patikrinimą 
atliekančiai teritorinei 

VMVT



VMVT

Sveikatos apsaugos ministerija

Finansų ministerija

Visuomenės sveikatos centrai

Teisingumo 

ministerija
Valstybinė tabako

ir alkoholio kontrolės 

tarnyba

Nevyriausybinės organizacijos 

Verslo ir vartotojų asociacijos(Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija)

Žemės ūkio ministerija

Savivaldybės

Vidaus reikalų

ministerija

Finansinių nusikaltimų

tyrimo tarnyba

Universitetai, 

institutai

Valstybinė vartotojų

teisių apsaugos tarnyba

Aplinkos ministerija

Švietimo ir 

mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Bendradarbiavimas
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Ačiū už dėmesį!


