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ES TAIKO GRIEŽTAS TAISYKLES, KURIOMIS SIEKIAMA APSAUGOTI 

VARTOTOJUS NUO KLAIDINIMO (TAM SKIRTA NESĄŽININGOS 

KOMERCINĖS VEIKLOS 

DIREKTYVA). GAMINTOJAI IR MAŽMENININKAI PRIVALO TEISINGAI 

INFORMUOTI VARTOTOJUS APIE PRODUKTĄ IR JO SUDEDAMĄSIAS 

DALIS. NACIONALINĖS 

VARTOTOJŲ APSAUGOS INSTITUCIJOS TURI UŽTIKRINTI, KAD 

KIEKVIENOJE ŠALYJE BŪTŲ LAIKOMASI BENDRŲ ES TAISYKLIŲ. IŠ 

TYRIMŲ ĮVAIRIOSE ŠALYSE 

MATYTI, KAD KAI KURIE TO PATIES PREKIŲ ŽENKLO PRODUKTAI 

SKIRTINGOSE ŠALYSE NEVIENODI, TODĖL TURI BŪTI SIEKIAMA, KAD 

BŪTU UŽTIKRINTA, GAMINTOJAI IR PLATINTOJAI LAIKYTŲSI 

AUKŠČIAUSIO LYGIO PRAMONĖS STANDARTŲ IR BŪTŲ IŠVENGTA 

DVEJOPOS KOKYBĖS PROBLEMŲ. 
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Ši problema susilaukė didelio visuomenės susidomėjimo, todėl 

Tarnyba nusprendė, kad būtina atlikti tyrimą bei įvertinti (palyginti) 

analogiškų ne maisto produktų kokybę (lyginti ne tik prekių ženklinimą, 

bet atlikti ir palyginamuosius prekių bandymus), ir įsitikinti, ar Lietuvos 

Respublikos vartotojams tiekiami vienodos kokybės to paties prekinio 

pavadinimo gaminiai, kaip ir kitose valstybėse.  

Prekės palyginamiesiems bandymams buvo pradėtos atrinkinėti 2017-12-

05, o atrinkimas užbaigtas 2018-01-12. 
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Bandymams buvo įsigytos prekes, kuriomis prekiauja ūkio subjektai, 

gaunantys prekes tiesiai iš užsienio (tai deklaruojantys), bei palygintas jų 

ženklinimas su parduodamomis „didžiuosiuose“ prekybos centruose 

(įsigytos). Laboratorijoje buvo patikrinta, ar analogiškų produktų 

chromatogramos sutampa bei įvertintos jų fizikinės savybės – klampumas, 

tankis ir kristalizacijos temperatūra.  

Prekes vertino ir bandymams atrinko Vilniaus, Kauno, Panevėžio apskričių 

skyrių specialistai. Prekių pirkimo metu buvo užpildyti bandinių paėmimo tirti 

aktai bei atrenkama po du tokius pačius gaminius. Iš viso buvo suplanuota 

išbandyti keturiolika skirtingų tipų gaminių (po du iš skirtingų pardavėjų). 
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Prieš pradedant vykdyti dvigubos kokybės ne maisto produktų saugos tikrinimo  

programą teko spręsti šias problemas: 

- Nėra aiškus teisinis reglamentavimas. Nėra teisės akto pagal kurį galima 

reikalauti vienodos kokybės – galioja reikalavimas, kad produktas turi būti saugus 

ir tinkamai paženklintas. 

- Nėra laboratorijų (nėra standartų ir metodikų) pagal kuriuos galima atlikti 

palyginamuosius bandymus. 

- Problematiškas prekių, reikalingų įvertinimui ir palyginimui, įsigijimas užsienyje. 

 - Sudėtingas buitinės technikos, kompiuterių, mobiliųjų telefonų įvertinimas. Tai 

ilgalaikiai ir nereglamentuoti palyginamieji bandymai (pvz., ar skiriasi tarnavimo 

laikas). Konstrukcinius skirtumus nustatyti sudėtinga ir ar tai turi įtakos prietaiso 

veikimui nustatyti, nėra metodikų. 
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Laboratorija buvo ieškoma bei bandymų paslaugos perkamos apklausos būdu, 

vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis pirkimo sąlygomis. 

Kadangi bandymų metodas neakredituotas, buvo vykdoma apklausa ir 

ieškoma laboratorijos, kuri būtų kiek galima universalesnė ir galėtų vertinti 

daugiau parametrų skirtingų pagal paskirtį prekių. Įvertinus siūlomas kainas ir 

paslaugų įvairovę buvo pasirinkta UAB „Konstrukcijų bandymo centras“ 

laboratorija, su kuria buvo sudaryta 2017-12-12 paslaugų pirkimo sutartis Nr. 

25-153. 
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Eil. nr. Pavadinimas Importuotojas/ 
Platintojas 

Bandinius atrinko 

1. GLISS KUR Total Repair, 200 ml Rūtos Varnienės 
ind. veikla 

Panevėžio apskrities skyrius 

2. GLISS KUR Total Repair, 200 ml UAB „Drogas“ Panevėžio apskrities skyrius 

3. LENOR koncentruotas skalbinių minkštiklis 
„Aprilfrisch“, 990 ml 

Rūtos Varnienės 
ind. veikla 

Panevėžio apskrities skyrius 

4. LENOR  audinių minkštiklis „Spring Awakening“, 
930 ml 

UAB „Maxima LT“ Panevėžio apskrities skyrius 

5. Plaukų šampūnas SHAUMA (dažytų) UAB „Kosmelita“ Kauno apskrities skyrius 

6. Skalbiamieji milteliai Ariel Actilft 
colorwasscmitell 

UAB „Thomas 
Philipps Baltex 

Vilniaus apskrities skyrius 

7. Universalus audinių skystasis skalbiklis Ariel 
Actifit fresh sensation, 1820ml 

UAB „Thomas 
Philipps Baltex 

Vilniaus apskrities skyrius 

8. Persil color gel-spalvotų audinių gelinis, 4,216l UAB „Thomas 
Philipps Baltex“ 

Vilniaus apskrities skyrius 

9. Plaukų šampūnas SHAUMA 7 HERBS UAB "Drogas" Kauno apskrities skyrius 

10. Plaukų šampūnas SHAUMA (dažytų) UAB „Maxima LT“ Kauno apskrities skyrius 

11. Plaukų šampūnas SHAUMA 7 HERBS UAB „Maxima LT“ Kauno apskrities skyrius 

12. Ariel moutain spring skystas UAB „Maxima LT“ Vilniaus apskrities skyrius 

13. Ariel color milteliai UAB „Maxima LT“ Vilniaus apskrities skyrius 

14. Persil sensitive gel UAB „Maxima LT“ Vilniaus apskrities skyrius 

Bandymams buvo atrinktos lentelėje nurodytos prekės. 
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Atrenkant prekes bandymams pastebėta, kad prekės nėra tapačios, o 

skiriasi papildomais užrašais („nauja formulė“; „naujas“; „padidintas 

kiekis“ ir pan.), pakuočių dizainu, ženklinimo ypatumais. Skiriasi 

skirtingose gamyklose pagamintų prekių pavadinimai, nors jų paskirtis ir 

panaši.  

Parda
vėjas 

Rūtos Varnienės 
ind. įm. 

UAB „Drogas“ 

NEU  
+ 20 % KERATIN 

SOFORT SICHTBAR 
VERBESSERTE 

HAARQUALITAT 
Schwarzkopf 

GLISS KUR 
HAIR REPAIR 

MIT FLÜSSINEN 
HAARBAUSTEINEN 

  
TOTAL REPAIR 

EXPRESS-REPAIR-
SPÜLUNG 

NOWA FORMUŁA  
NEW FORMULA 

Schwarzkopf 
GLISS KUR 

HAIR REPAIR 
WITH LIQUID 

KERATIN KOMPLEX 
  

TOTAL REPAIR 
SKSPRESOWA 

ODŻYWKA 
REGENERACYJNA 
EXPRESS-REPAIR-

CONDITIONER 
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Tikrinant prekių atitiktį privalomiesiems reikalavimams 

pažeidimų nenustatyta. Gamintojai tinkamai paženklino 

patikrintas prekes; jos atitinka jų saugą ir kokybę 

reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus bei yra 

užregistruotos. Bandant buvo gaunamos lyginamų prekių 

chromatogramos (kadangi chromatografiniai bandymų 

metodai universalūs, t.y. juos galima taikyti kietiems, 

skystiems, dujiniams neorganiniams ir organiniams 

junginiams atskirti bei jų kiekiui nustatyti, be to, yra labai 

platus nustatomųjų medžiagų koncentracijų intervalas. 

Chromatografija naudojama ir junginiams atskirti, ir analizei.) 

bei įvertintos fizikinės ir deklaruojamos savybės (pvz., 

skalbimo charakteristikos). 
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Gauti rezultatai : 
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Eksploatacinių  

sąvybių bandymų  

rezultatai 
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Atlikto tyrimo išvados: 

Iš 14 skirtingų ne maisto produktų pavadinimų savo 

sudėtimi ar kitomis savybėmis neišsiskyrė nei vienas 

produktas. 

 Lietuvos didžiuosiuose prekybos centruose 

parduodamų ne maisto produktų ženklinimas ir pakuotės 

išvaizda skyrėsi nuo ne maisto produktų, įsigytų iš 

Lietuvos įmonių, kurios atveža prekes tiesiogiai iš 

užsienio, ženklinimo.  

 Manome, kad Europos Komisijai patvirtinus 

dvejopos produktų kokybės klausimui skirtas gaires, kurios 

padės nacionalinėms vartotojų apsaugos institucijoms 

geriau pasinaudoti galiojančia ES vartotojų teise ir 

nustatyti bei pašalinti nepagrįstus skirtumus, šią tikrinimų 

programą galima išplėsti, taikant akredituotus bandymų 

metodus ir tikrinant kuo įvairesnės paskirties prekes bei 

taikant ekonomines sankcijas platintojams dėl vartotojų 

klaidinimo.  


