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Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu 

Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.2 

papunkčiu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.2 papunkčiu ir atsižvelgdami į Lietuvos 

Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 

pavaduotojo 2017 m. lapkričio 3 d. rezoliucija Nr. S-2956: 

1. S u d a r o m e  šios sudėties darbo grupę: 

Neringa Baronienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 

pavaduotoja, atliekanti direktoriaus funkcijas (darbo grupės 

pirmininkė); 

Saulius Jasius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio 

gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus 

pavaduotojas (darbo grupės pirmininko pavaduotojas); 

Aurelija Giedraitytė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Teisinių 

institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vedėja; 

Almantas Kranauskas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Mitybos ir 

fizinio aktyvumo skyriaus vedėjas; 

Gintautas Mišeikis – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 

pavaduotojas; 

Ona Sužiedelytė – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus 

patarėja; 

Snieguolė Ščeponavičienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo 

instituto direktoriaus pavaduotoja. 

 

2. P a v e d a m e: 

2.1. darbo grupei iki 2017 m. gruodžio 6 d. kompleksiškai įvertinti Lietuvos Respublikos ir 

Europos Sąjungos valstybių narių rinkai tiekiamų skirtingų savybių, tačiau tuo pačiu prekės ženklu 
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pažymėtų maisto produktų problemą maisto produktų saugos ir kokybės bei nesąžiningos 

komercinės veiklos aspektais; 

2.2. pateikti informaciją apie atliktą vertinimą, jo rezultatus ir pasiūlymus dėl tolesnių 

suinteresuotų institucijų veiksmų sprendžiant dvejopos maisto produktų kokybės klausimą Lietuvos 

Respublikoje ir su įvertinimu susijusius dokumentus Lietuvos Respublikos Seimo laikinajai tyrimo 

komisijai dėl Lietuvos Respublikos rinkai teikiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų ir 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai;  

2.3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai techniškai aptarnauti darbo grupės veiklą. 

3. L e i d ž i a m e  darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertų, kitų suinteresuotų valstybės 

institucijų ir įstaigų atstovų.  

 

 

Teisingumo ministrė  Milda Vainiutė 

 

 

Žemės ūkio ministras  Bronius Markauskas 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras  Aurelijus Veryga 

 


