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1. 2018 m. rinkos priežiūros rezultatai 

Vykdydama rinkos priežiūrą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 patvirtintais Tarnybos nuostatais bei 2008 m. 

liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 765/2008 nustatančiu su gaminių 

prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 

765/2008). Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 įpareigoja rinkos priežiūros institucijas tikrinti gaminių 

savybes, atliekant jų fizinę apžiūrą, dokumentų ir laboratorinį mėginių tikrinimą, taikyti rinkos 

ribojimo priemones (uždrausti arba apriboti, pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti) gaminiams, kurie 

kelia rimtą riziką, informuoti Europos Komisiją ir kitas Europos Sąjungos valstybes nares apie pavojų 

keliančius gaminius (RAPEX), atsižvelgti į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus, 

bendradarbiauti su ekonominės veiklos vykdytojais.  

 

 

1 pav. Bendra Tarnybos atliktų 2018 m. patikrinimų struktūra. 
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2018 m. Tarnyba atliko 7861 įvairių gaminių ir paslaugų grupių patikrinimus ir 2282 

patikrinimų metu (29 proc.) buvo nustatyti. Iš 7861 atliktų patikrinimų, 5157 patikrinimai atlikti 

nagrinėjant vartotojų skundus ir tai sudarė 65 proc. visų atliktų patikrinimų.  

Tikrinant mažmeninės prekybos įmones buvo atlikta 4918  patikrinimų ir 1404 patikrinimų 

metu buvo nustatyti neatitikimai teisės aktų reikalavimams (28,5 proc. nuo visų šios grupės 

patikrinimų).. Tikrinant didmeninę prekybą atlikti 859 patikrinimai ir 226 patikrinimų metu nustatyti 

pažeidimai (28,75 proc. nuo visų šios grupės patikrinimų). 2017 m. atlikti 882 patikrinimai, 226 

patikrinimų metu nustatyti pažeidimai (25,6 proc.). Elektroninė prekyba internetu buvo tikrinta 1047 

kartus ir pažeidimai nustatyti 445 patikrinimų metu (34,5 proc. nuo visų šios grupės patikrinimų). 

2017 m. atlikti 1047 patikrinimai, 22,1 proc. patikrinimų su pažeidimais). Tikrinant paslaugų teikimą 

buvo atlikti 458 patikrinimai ir neatitikimai teisės aktų reikalavimams buvo nustatyti 102 patikrinimų 

metu (22 proc. nuo visų šios grupės patikrinimų). 2017 m. atlikti 493 paslaugų grupės patikrinimai, ir 

69 patikrinimų metu nustatyti pažeidimai (13,1 proc. nuo visų šios grupės patikrinimų). Turgavietėse 

2018 m. atlikti 65 patikrinimai, iš jų 37 patikrinimų metu nustatyti pažeidimai (57 proc. nuo visų šios 

grupės patikrinimų). 2017 m. atlikti 54 patikrinimai, 27 pažeidimai sudarė 52,9 proc.).  

 

2 pav. Tarnybos atliktų 2018 m. patikrinimų efektyvumas. 

2018 m. Tarnybos specialistai, vadovaudamiesi Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų 

tabako gaminių sunaikinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. 

spalio 5 d. nutarimu Nr. 1116 „Dėl Konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių 

sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis, 67 kartus (2017 m. - 56; 2016 m. - 72) 

dalyvavo konfiskuotų ir valstybės naudai perduotų tabako gaminių sunaikinimo komisijų veikloje. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Gaminiai Paslaugos

7403

458

2180

(29,4 %)

102
(22,3%)

PATIKRINIMŲ EFEKTYVUMAS

Atlikta patikrinimų - 7861

Nustatyta su pažeidimais - 2282



4 

 

Tabako gaminių sunaikinimo komisijų veikloje Vilniaus apskrities skyriaus specialistai dalyvavo 55 

kartus, Panevėžio apskrities skyriaus – 9 kartus, Kauno apskrities skyriaus – 2 kartus. 

 

3. pav. Patikrinimų rezultatų dinamika 2016 – 2018 m. 
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4. pav. Patikrinimų struktūros pagal sritis dinamika 2016 – 2018 m 
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5 pav. Bendra Tarnybos atliktų 2018 m. patikrinimų struktūra. 

 

2018 m. Tarnyba atliko 7403 gaminių patikrinimus (3 pav.), tai 94,17 proc. visų atliktų 

patikrinimų (2017 m. atlikti 6735 gaminių patikrinimai, 91,4 proc. nuo visų atliktų 2017 m. 

patikrinimų; 2016 m. 5142 gaminių patikrinimus, 93,2 proc. visų atliktų 2016 m. patikrinimų) ir 458 

patikrinimus paslaugų sektoriuje – 6,8 proc. (2017 m. patikrintos 631 paslaugas teikiančios įmonės, 

8,6 proc. visų atliktų patikrinimų;2016 m. patikrintos 374 paslaugas teikiančios įmonės, 6,8 proc. visų 

atliktų patikrinimų). 2018 m. gaminių patikrinimų metu nustatyta 2180 pažeidimų (29,4 proc. nuo 

visų gaminių patikrinimų), paslaugų sektoriuje – 102 (22,3 proc. nuo paslaugų patikrinimų) 

pažeidimai. 2017 m. gaminių patikrinimų metu nustatyti 1634 pažeidimai (24,3 proc. nuo visų 

gaminių patikrinimų), paslaugų sektoriuje – 63 (10  proc. nuo paslaugų patikrinimų) pažeidimai. 
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6 pav. Tarnybos apskričių skyrių 2018 m. atlikti patikrinimai (visi). 

 

Vykdant rinkos priežiūrą 2018 m. atlikti 2574 patikrinimai (kartu su dalyvavimu tabako 

naikinimų komisijų veikloje bei atliktomis ekspertizėmis 2704 patikrinimai), 737 patikrinimų metu 

(29 proc.) nustatyti teisės aktų reikalavimų neatitikimai (2017 m. atlikti 2729 patikrinimai, 754 

patikrinimų metu (27,6 proc.) nustatyti teisės aktų reikalavimų neatitikimai. 2016 m. atlikti 2252 

patikrinimai, iš jų 26,3 proc. su pažeidimais. Rinkos priežiūros patikrinimai sudarė 33 proc. (2017 m. 

37 proc.; 2016 m.– 40,8 proc.) visų Tarnybos atliktų patikrinimų. Atlikus patikrinimus, už nustatytus 

pažeidimus surašyti 103 Lietuvos Respublikos nusižengimų kodekso pažeidimo protokolai.  
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7 pav. Tarnybos apskričių skyrių 2018 m. atlikti rinkos priežiūros patikrinimai (be skundų). 

 

Daugiausiai patikrinimų atlikta Klaipėdos, Kauno, Šiaulių, Panevėžio skyriuose (4 pav.; 5 

pav.). Patikrinimų metu nustatomi dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: nepateikta informacija 

lietuvių kalba, nepateikta naudojimo instrukcija valstybine kalba, ženklinimo reikalavimų 

neatitikimas, nenurodytas gamintojas arba importuotojas, prekė nepažymėta CE ženklu arba CE 

ženklas neatitinka reglamento reikalavimų, nenurodytos saugos frazės ir pan. 
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8 pav. 2018 m. atliktų patikrinimų analizė (neįskaitant skundų). 

 

2018 m. buvo patikrinti 15196 skirtingų tipų gaminiai ir paslaugos (2017 - 16 866 gaminių 

tipai), patikrinimo metu nustatyta 3483 skirtingų tipų gaminiai su pažeidimais (2017 m. - 3090 tipų) 

(6 pav.). Daugiausiai buvo tikrinta elektrotechnikos gaminių –2076 tipai, 545 (20,1 proc.) su 

pažeidimais (2017 m. buvo patikrinti 2766 tipai, 365 (13,2 proc.) su pažeidimais), statybos produktų 

patikrinta 1147 tipų, 201 tipas (17,5 proc.) su pažeidimais  (2017 m. patikrinti  1799 tipai, 243 tipai 

(13,5 proc.) su pažeidimais), cheminių medžiagų ir preparatų patikrinta 1016 tipų, 225 tipai (22,1 

proc.) su pažeidimais (2017 m. patikrinti 1624 tipai cheminių medžiagų ir preparatų, 384 (23,6 proc.) 

su pažeidimais, žaislų patikrinta 1669 tipų, 557 tipai (33,4 proc.) su pažeidimais (2017 m. patikrinti 

1555 tipai žaislų, 446 tipai (28,7 proc.) su pažeidimais, kosmetikos gaminių patikrinta 1158 tipų, 300 

tipų (25,9 proc.) su pažeidimais (2017 m. patikrinti 1409 tipai kosmetikos gaminių, 235 tipai (16,7 

proc.) su pažeidimais ir t. t. (detali ataskaita Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2018 m. 

Rinkos priežiūros ataskaitos 1 priede). 

2018 m. Muitinėje atlikti 442 patikrinimai (7 pav.), kurių metu buvo vertinama iš trečiųjų šalių 

įvežamų gaminių sauga ir atitiktis privalomiesiems reikalavimams (2017 m. muitinėje atlikti 295 

patikrinimai; 2016 m. – 391 patikrinimas). Atliekant 131 (29,6 proc. nuo atliktų patikrinimų) 

patikrinimą buvo nustatyti pažeidimai (2017 m. 54 patikrinimų metu nustatyti pažeidimai (18,3 proc., 

2016 m.– 21,5 proc.). Daugiausiai buvo tikrinami elektrotechnikos gaminiai – 259 patikrinimai ir 73 

patikrinimų (28,2 proc.) metu buvo nustatyti pažeidimai ( 2017 m. atlikti 162 patikrinimai, 11 (6,8 

proc.) su pažeidimais, cheminės medžiagos ir preparatai – 53 patikrinimai ir 34 patikrinimų (64,2 proc.) 
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metu buvo nustatyti pažeidimai (2017 m. – 50 patikrinimų, su pažeidimais 30 (60,0 proc.), žaislai – 

atlikti 24 patikrinimai ir 11 (45,8 proc.) patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai (2017 m.– 31 

patikrinimas, su pažeidimais vienas (3,2 proc.)). Patikrinimų skaičius muitinėje padidėjo dėl to, kad 

vykdomas Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos muitinių bendradarbiavimo veiksmų planas 

2017−2019 m., kuriame numatyti ir keturių valstybių koordinuoti veiksmai, tikrinant iš trečiųjų šalių 

įvežamas prekes. Tikrinamos prekės dėl kurių nustatoma daugiausiai pažeidimų, todėl daugiau kaip 10 

% išaugo nustatomų neatitinkančių reikalavimų prekių skaičius. 

 

 

9 pav. Tarnybos apskričių skyrių 2018 m. atliktų patikrinimų muitinėje analizė. 

 

2. Ne maisto produktų bandymų rezultatai 

Vykdant sektorinę nacionalinę rinkos priežiūros 2018 metų programą (8 pav.), Tarnyba 2018 

metais atrinko ir išbandė 809 bandinius (2017 m. išbandyti 844 bandinių; 2016 m. išbandyti 658 

bandiniai). Rinkoje atrinkta ir Lietuvos laboratorijose išbandyta 759 gaminiai, Lietuvos rinkoje atrinkta 

ir Europos laboratorijose išbandyta (Europos produktų saugos forumo (toliau -PROSAFE) projektai) 

50 gaminių. Bendras atliktų bandymų skaičius yra mažesnis kaip 2017 m., todėl, kad sumažėjo 

bandymų atliekamų Europos laboratorijose skaičius (2017 m. Europos laboratorijose išbandyta 

(PROSAFE projektai) 110 gaminių). 

Žaislai. Žaislų mechaninių savybių privalomiesiems saugos reikalavimams buvo atrinkta ir 

išbandyta 45 bandiniai – 18 žaislų neatitiko saugos ir ženklinimo reikalavimų, iš jų 6 žaislai pavojingi. 

Draudžiamoms ir ribojamoms medžiagoms (ftalatai) nustatyti žaisluose išbandyta 15 gaminių, 

neatitiktis nustatyta 3 atvejais, 1 žaislas paskelbtas pavojingu.  
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Vykdant PROSAFE JA2016 projektą „Elektrinių žaislų atitiktis saugos reikalavimams“ buvo 

atrinkta 17 žaislų. Tik 2 žaislai iš 17 atrinktų atitiko visus tikrinamus rodiklius (projektas bus užbaigtas 

2019 m.). 

 

 

 

10 pav. Atliktų bandymų pagal prekių grupes struktūra. 

Elektrotechnikos gaminiai. Apšvietimo girliandų ir šviestuvų atitikties saugos reikalavimams 

nustatyti išbandyti 5 gaminiai, 4 neatitiko saugos ir ženklinimo reikalavimų.  

Elektroninių prietaisų atitikties saugos reikalavimams, elektromagnetinio suderinamumo 

rodikliams ir atitikties deklaruojamiems rodikliams bandymai buvo atlikti 5 gaminiams ir neatitikimų 

nustatyta nebuvo.  

Instaliacijos gaminių ir ilgiklių atitikties saugos reikalavimams bandymai atlikti 10 gaminių, 6  

atvejais nustatyti ženklinimo ir saugos neatitikimai.  

Buitinių elektrotechninių gaminių atitikties saugos reikalavimams atlikti 5 bandymai, 5 atvejais 

nustatyti neatitikimai.  

Vykdant PROSAFE JA2016 projektą „Elektrinių plaukų priežiūros priemonių atitiktis saugos 

reikalavimams“ buvo išbandyti 9 gaminiai ir 3 atvejais buvo nustatytos neatitiktys. 

Baldai. Atlikti 6 baldų saugos įvertinimai, 4 gaminiai neatitiko standarto reikalavimų. Nustatyti 

2 pavojingi gaminiai. 
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Dujiniai prietaisai. Dujinių prietaisų privalomiesiems saugos reikalavimams bandymai atlikti 4 

gaminiams. Dviejų gaminių ženklinimo, montavimo ir naudojimo instrukcijos netenkina standarto 

reikalavimų. 

Kosmetikos gaminiai. Kosmetikos gaminių kokybiniams rodikliams nustatyti išbandyta 20 

gaminių. 2 atvejais nustatyti ženklinimo neatitikimai. 

 

 

 

11 pav. Atliktų naftos produktų bandymų struktūra pagal pogrupius. 

 

Statybos produktai.  

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis statybiniuose dažuose ir lakuose buvo nustatomas 10 

kartų – neatitikimų nenustatyta. 

Atlikti 10 gaminių bandymai tikrinant termoizoliacinių medžiagų atitiktį deklaruojamiems 

rodikliams, 3 gaminiai neatitiko deklaruojamų rodiklių.  

Chromo kiekiui cemente ir cemento turinčiuose gaminiuose nustatyti atliktas 1 bandymas – 

neatitikimų nenustatyta. 

Transporto priemonių sudėtinės dalys.  

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekio nustatymui transporto priemonių pakartotinės apdailos 

produktuose buvo atlikti 5 bandymai. Visi gaminiai atitiko reikalavimus. 

Pakuotės. 
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Atlikta 10 pakuočių medžiagoje esančių sunkiųjų metalų išskyrimo į aplinką bandymų. 

Neatitikimų standarto reikalavimams nenustatyta. 

Plovikliai.  

Bendro fosforo (P) kiekiui nustatyti plataus vartojimo skalbinių plovikliuose buvo išbandyta 10 

gaminių. Visi skalbikliai atitiko kokybės reikalavimus. Vykdant draudžiamų ir ribojamų medžiagų 

nustatymą plovikliuose, išbandyti 4 bandiniai, iš kurių 1 neatitiko nustatytų reikalavimų. Tikrinant 

ploviklių privalomuosius ir deklaruojamus rodiklius, išbandyti 4 bandiniai – neatitikimai nenustatyti. 

Tekstilė.  

Tekstilės gaminių pluoštinė sudėtis buvo tikrinama 20 kartų. Tik 8 gaminiai atitiko ženklinimo 

reikalavimus. 

Trąšos. 

Trąšų atitikties deklaruojamiems rodikliams nustatyti išbandyti 25 gaminiai, 3 gaminių 

ženklinimas neatitiko reikalavimų. 

Žiebtuvėliai. 

Žiebtuvėlių atitikties saugos reikalavimams bandymai buvo atlikti 7 gaminiams. Visi 

žiebtuvėliai atitiko nustatytus reikalavimus. 

Cheminės medžiagos ir preparatai.  

Pagrindinių sudedamųjų dalių (nikotino, propileno glikolio) kiekio nustatymui elektroninių 

cigarečių skysčiuose buvo atlikti 30 gaminių bandymai. Neatitikimai nebuvo nustatyti. 

Naftos produktai (9 pav.).  

2018 metais atlikti 304 naftos produktų patikrinimai. 8 (2,63 proc.) patikrinimų metu nustatyti 

Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos 

Respublikoje taisyklių (toliau – Taisyklės) ar Lietuvoje vartojamų naftos produktų privalomųjų 

kokybės rodiklių (toliau – Privalomi kokybės rodikliai), Mažmeninių prekybos taisyklių, Lietuvos 

Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių, Kuro, kuriam 

taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos ir kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos kontrolės 

tvarkos, Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams norminių dokumentų reikalavimų 

pažeidimai (Neskaičiuojami pažeidimai nustatyti tikrinant jūrinį, skirtą laivams, dyzeliną). Išbandyti 

477 bandiniai, iš kurių 9 (2  proc.) neatitiko norminių dokumentų reikalavimų.  

 

3. Tarnybos nustatyti nesaugūs ne maisto produktai 

 2018 metais Tarnybos specialistai nustatė ir paskelbė 133 nesaugius gaminius (2017 paskelbta 

50 nesaugių produktų (2016 m. – 35) (10 pav.). Nustatyta 16 nesaugių žaislų, 8 nesaugūs 

elektrotechnikos gaminiai, 3 nesaugūs baldai, 94 nesaugūs kosmetikos gaminiai, 5 cheminės 

medžiagos ir 7 kiti gaminiai. Nustatytų nesaugių gaminių skaičius ženkliai padidėjo, todėl, kad 2018 

m. buvo vykdoma Gaminių, panašių į maisto produktus, tikrinimo programa, kurios metu buvo 

nustatyta daug nesaugių ne maisto produktų.  
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12 pav. Tarnybos 2018 m. nustatyti nesaugūs gaminiai. 

 

4.  Tarptautinių ir nacionalinių rinkos priežiūros programų (projektų) vykdymas.  

Tarnyba 2018 m. dalyvavo 21 projekte, kurių metu buvo tikrinami gaminiai ir paslaugos (visas 

vykdytų/vykdomų projektų sąrašas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2018 m. Rinkos 

priežiūros ataskaitos 2 priedas).  

 

Vykdant vėliavų tikrinimo programą visi Tarnybos apskričių skyriai turėjo atlikti po 2 (du) 

vėliavų dokumentų patikrinimus. Vėliavų atitikties teisės aktams tikrinimo metu buvo atliktas vėliavų 

vizualinis ženklinimo tikrinimas (apžiūra), dokumentų vertinimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymu; Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1321 „Dėl 

medžiagų, iš kurių gaminamos vėliavos, ir prekybos vėliavomis vietų nustatymo ir įgaliojimų 

suteikimo“, Medžiagos, iš kurių gaminamos vėliavos, vėliavų išmatavimai ir spalvų atitikimas turi 

atitikti Lietuvos standartą LST 1179:2013 „Lietuvos Respublikos valstybės ir Respublikos prezidento 

vėliavos. Techniniai reikalavimai“.  

Programos vykdymo metu buvo atliktas 21 patikrinimas. Trijų patikrinimų metų vėliavų 

pardavime nerasta. 10 patikrinimų metu vėliavos atitiko teisės aktų reikalavimus; 7 atvejais  vėliavos 

neatitiko spalvos, dydžių, pluošto sudėties ir dygsnių reikalavimų; 1 atveju – vėliavų ženklinimo 

neatitikimai pašalinti patikrinimo metu.  
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 Gavus informaciją iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos apie keliantį susirūpinimą ir plintantį pavojingų cheminių medžiagų boratų, kurie 2008 m. 

gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008  dėl cheminių medžiagų 

ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, klasifikuojami kaip 1B kategorijos toksiškai 

veikiančios reprodukciją medžiagos ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų 

priežiūros įstatymu yra priskiriamos prie nuodingų medžiagų, kurios negali būti tiekiamos rinkai arba 

naudojamos kaip medžiagos ir būti tiekiamos visuomenei. Kad pašalinti galimybę, kad boratai būtu  

naudojami gaminant savadarbius žaislus, buvo parengta Boro junginių tikrinimo programa (toliau – 

Programa). Programos tikslas, siekti, kad į Lietuvos rinką nebūtų tiekiamos nuodingos medžiagos, o 

tiekiami boro junginiai atitiktų jiems taikomų teisės aktų reikalavimus. Prieš pradedant vykdyti 

programą, informacija apie reikalavimus boratams bei atsiradusią problemą buvo plačiai paviešinta 

žiniasklaidos priemonėse, todėl dauguma Ekonominės veiklos vykdytojų trūkumus pašalino iki 

prasidedant patikrinimams. Visi Tarnybos apskričių skyriai atliko boro junginių dokumentinius 

patikrinimus. Tiekiami boro junginiai buvo tikrinti, pasirinktinai atrenkant ir atsižvelgiant į skirtingus 

platintojus (importuotojus) bei gamintojus. Buvo atlikta 20 patikrinimų, kurių metu patikrinta 15 tipų 

gaminių. 4 patikrinimų metų produktų, turinčių boro junginių pardavime nerasta; 3 atvejais – produktai, 

savo sudėtyje turintys boro, atitiko teisės aktų reikalavimus; 12 atvejų – produktai, savo sudėtyje 

turintys boro junginių, neatitiko REACH reglamento XVII priedo 30 įrašo reikalavimo, kad medžiagos, 

įrašytos į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalį, klasifikuojamos kaip 1B kategorijos 

toksiškos reprodukcijai medžiagos, negali būti tiekiamos rinkai arba naudojamos kaip medžiagos ir 

būti tiekiamos visuomenei. 

 

 

Vykdant Pramogų/nuotykių parkuose teikiamų paslaugų ir naudojamos įrangos atitikties 

saugos reikalavimams tikrinimo programą (pradžia – 2018 m. rugpjūčio 10 d., pabaiga – 2018 m. spalio 

10 d.) buvo patikrinti 9 pramogų/nuotykių parkai ir 3 patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai. 

Teikiamos paslaugos bei naudojama įranga neatitiko privalomųjų ir saugos reikalavimų, vartotojai 

prieš įsigydami paslaugą ne visada gauna būtiną informaciją. 

 

Vykdant Kosmetikos gaminių, apsaugančių nuo saulės poveikio, atitikties saugos 

reikalavimams tikrinimo programą buvo siekiama, kad į Lietuvos rinką tiekiamos prekės atitiktų 2009 

m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos 

gaminių (toliau – Reglamentas) ir 2006 m. rugsėjo 22 d. Europos Bendrijos Komisijos rekomendacijos 

2006/647/EB nuostatas. Kosmetikos gaminių, apsaugančių nuo saulės spindulių, atitikties tikrinimo 

metu buvo atliktas minėtų produktų vizualinis vertinimas, ženklinimo apžiūra, gamintojų parengtos 

dokumentacijos įvertinimas. Tikrinimo objektai buvo pasirinkti vadovaujantis ankstesnių patikrinimų 

patirtimi, atsižvelgiant į skirtingus platintojus (importuotojus) ir gamintojus. Programos vykdymo 

metu visų apskričių skyrių specialistai turėjo atlikti po 3 (tris) patikrinimus: po vieną konkrečiai 

programoje  priskirtame objekte ir po  2 (du) patys pasirinkdami patikrinimų objektus. Vizualinio 
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vertinimo metu apskrities skyriaus specialistai pasirinktinai apžiūrėjo prekybos vietoje esančias prekes 

– apsaugančius nuo saulės spindulių kosmetikos gaminius.  Buvo atlikti 26 patikrinimai, kurių metu 

patikrinta 190 apsaugančių nuo saulės poveikio kosmetikos gaminių tipų. Atlikus patikrinimus 

nustatyta, kad 164 atvejais kosmetikos gaminiai atitiko Reglamento reikalavimus, 26  atvejais – 

neatitiko Reglamento reikalavimų (panaudotos draudžiamos teiginių formuluotės, kurios perkeltine ar 

kita prasme įteigia, kad gaminys turi savybių arba funkcijų, kurių iš tiesų neturi; nenurodyti konkretūs 

nurodymai dėl atsargumo priemonių, kurių reikės laikytis naudojant gaminį; gamyboje naudojamos 

draudžiamos medžiagos). 3-jų patikrinimų metu apsaugantys nuo saulės poveikio kosmetikos 

gaminiai, pasibaigus vasaros sezonui, buvo išimti iš prekybos, todėl buvo patikrinta kitų kosmetikos 

gaminių atitikimas Reglamento nuostatoms. 

 

Vykdant europinį ECHA (Europos cheminių medžiagų agentūra) forumo projektą REF-6 

„Cheminių medžiagų ženklinimas ir klasifikavimas”: specifiniai CLP Reglamento reikalavimai skystų 

skalbinių ploviklių kapsulėms ir biocidinių produktų autorizacija ir ženklinimas, buvo patvirtintos ir 

vykdomos “Skystų skalbimo ploviklių kapsulių atitikties saugos reikalavimams tikrinimo programa” 

ir “Biocidinių produktų atitikties saugos reikalavimams tikrinimo programa”. 

 Skystų skalbimo ploviklių kapsulių (toliau – SSPK) tikrinimo programos tikslas buvo įvertinti 

ar į rinką tiekiamos SSPK suklasifikuotos, paženklintos ir supakuotos pagal 2014 m. gruodžio 5 d. 

Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 1297/2014 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo 

ir pakavimo (CLP), siekiant jį priderinti prie technikos ir mokslo, nuostatas. Šiuo reglamentu, siekiant 

apsaugoti vartotojus, o ypač mažus vaikus ir kitas pažeidžiamas asmenų grupes, buvo nustatyti 

griežtesni ženklinimo ir pakavimo reikalavimai (tiek išorinėms, tiek atskiroms tirpstančioms 

pakuotėms) vartotojams skirtiems skalbimo plovikliams, pateikiamiems tirpiose vienkartinėse 

pakuotėse (kapsulėse).  

Tuo tikslu buvo atliktas minėtų produktų vizualinis vertinimas, ženklinimo apžiūrą, gamintojų 

parengtos dokumentacijos įvertinimas. Buvo atlikta 10 patikrinimų, patikrinta 10 skirtingų SSPK 

prekinių ženklų (25 produktai). 4 prekiniai ženklai (8 produktai) neatitiko ženklinimo reikalavimų. 

Patikrinimo metu inspektoriai užpildė ECHA paruoštus specialiai SSPK klausimynus, kurie 2018-12-

31 buvo išsiųsti į Cheminių medžiagų agentūrą Helsinkyje. 2019 m. VI ketvirtyje bus pateikta galutinė 

ECHA Forumo ataskaita. 

 

Vykdant „Save balansuojančių riedžių ir elektrinių paspirtukų saugos tikrinimo programą 

(pradžia – 2018 m. liepos 1 d., pabaiga – 2018 m. rugsėjo 30 d.) atliktas 21 patikrinimas. Trijų 

patikrinimų metu nustatyti pažeidimai (14,3 proc.). Patikrinta 47 tipų riedžiai, 6 gaminiai (12,8 proc.) 

neatitiko jiems taikomų teisės aktų ir standartų reikalavimų. Nustatyti šie pažeidimai: 2 tipų riedžiams 

– nepateikta atitikties deklaracija; 2 tipų riedžiams – atitikties deklaracija pateikta ne valstybine kalba; 

2 tipų riedžiai – netinkamai paženklinti (Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimai). 
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Biocidinių produktų atitikties saugos reikalavimams tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. lapkričio 

1 d., pabaiga – 2018 m. lapkričio 30 d. Biocidinis produktas (BP) – tai medžiaga arba mišinys, 

sudarytas iš vienos ar daugiau veikliųjų medžiagų, kurio paskirtis – naikinti, sulaikyti, padaryti 

nekenksmingus bet kokius kenksminguosius organizmus, užkirsti kelią jų poveikiui arba juos 

kontroliuoti bet kokiais, išskyrus tik fizinius ar mechaninius, būdais. Prieš tiekiant į rinką, biocidinius 

produktus privaloma autorizuoti ir tinkamai paženklinti. Biocidinių produktų atitikties saugos 

reikalavimams tikrinimo programos metu buvo įvertinti cheminių mišinių klasifikavimo ir ženklinimo 

atitiktis 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (ES) Nr. 528/2012 Dėl 

biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (BPR) ir CLP reglamentui. BP vizualinio vertinimo 

metu apskrities skyriaus specialistai patikrino priskirtas įmones iš Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro pateikto Lietuvos įmonių – biocidinių produktų autorizacijos liudijimų turėtojų sąrašo ir 

pasirinktinai apžiūrėjo prekybos vietoje esančias priskirtos įmonės prekes. Programos vykdymo metu 

buvo atliktas 21 patikrinimas. 2-iems atvejais nurodytu adresu įmonės veiklos nevykdė, jų rasti niekaip 

nepavyko; vieno patikrinimo metu buvo nustatyta, kad įmonė prekiavo biocidiniais produktais, kurių 

autorizacijos liudijimų galiojimo laikas pasibaigęs. 3-jų patikrinimų metu nustatytas BP ženklinimo 

neatitikimas BPR ir CLP reglamentų reikalavimams. 14 patikrintų įmonių turėjo galiojančius  

autorizacijos liudijimus, BP ženklinimo pažeidimų nenustatyta. Visais atvejais inspektoriai užpildė 

jiems pateiktus ECHA Forumo REF-6 projekto “modulis D - Klausimai dėl Reglamento (ES) Nr. 

528/2012 (BPR)” klausimynus. 2018-12-31 buvo išsiųsti į Cheminių medžiagų agentūrą Helsinkyje. 

2019 m. VI ketvirtyje bus pateikta galutinė ECHA Forumo ataskaita. 

 

PROSAFE JA2016 projektas „Elektrinių plaukų priežiūros priemonių atitiktis saugos 

reikalavimams“. Pradžia – 2017 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2019 m. rugsėjo mėn.  

PROSAFE projekto JA2016 WP9 Electrical Appliances 2 (Elektriniai plaukų priežiūros 

gaminiai) modulis. 

Modulio veikloje dalyvauja 13 šalių. Moduliui pirmininkauja Katarzyna Bednarz (UOKIK, 

Lenkija), modulio konsultantas – Andrew Gordon (Jungtinė Karalystė). 

Modulis suskirstytas į 5 dalis – rinkos ir rizikos analizė, gaminių atrinkimas, gaminių 

laboratoriniai bandymai, gaminių rizikos vertinimas, rinkos ribojimo veiksmai. 

Gaminių tikrinimo norminiai aktai – Žemų Įtampų Direktyva (2014/35/ES), darnusis standartas 

EN 60335-1 (Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. Bendrieji reikalavimai), 

darnusis standartas EN 60335-2-23 (Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2-23 

dalis. Ypatingieji reikalavimai, keliami odos ir plaukų priežiūros prietaisams). 
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Pagrindiniai elektrinių plaukų priežiūros gaminių keliami pavojai – elektros smūgis, 

nudegimas, gaisras. Pagrindinis dėmesys skiriamas plaukų priežiūros gaminių konstrukciniams 

ypatumams ir techninei dokumentacijai. 

Vykdant projektą bus atrinkta 120 elektrinių plaukų priežiūros gaminių laboratoriniams 

bandymams. Modulio veiklos pabaiga – 2019 m. spalio mėn. 

Tarnybos specialistai atrinko bandymams 3 plaukų Suktuvus (sukimo žnyples), 3 plaukų 

tiesintuvus (tiesinimo žnyples) ir 3 plaukų džiovintuvus (viso – 9 vnt.). Iš Lietuvos pristatytų gaminių 

bandant nenormaliomis sąlygomis tik vieno plaukų tiesintuvo (BROCK HC2001BK) darbinio 

paviršiaus temperatūra viršijo nustatytas normas (vietoj 65 laipsnių įkaito iki 73). Bendras pavojų 

keliančių veikiant nenormaliomis sąlygomis gaminių kiekis buvo nedidelis (apie 10 proc.). 

 

2018 m. užbaigtas PROSAFE MsTyr15 projektas „Padangų atitiktis ekologinio projektavimo 

ir energetinio ženklinimo reikalavimams“ (pradžia – 2016 m. kovo 1 d. – pabaiga 2018 m. birželio 30 

d.)  

Šios programos tikslas – įvertinti esančias ES šalių rinkoje platinamas lengvųjų automobilių 

padangas dėl ženklinimo, atsižvelgiant į kuro naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus 

didinant atitikties rodiklius su norminiais reikalavimais. Dalyvavo Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, 

Estijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Lenkijos, Airijos, Rumunijos, 

Ispanijos, Švedijos ir Turkijos rinkos priežiūros institucijų atstovai (viso 15 šalių).  

Tarnybos specialistai patikrino (ženklinimą)  582 skirtingų modelių padangas.  Atrinkta 

bandymams 15 modelių padangos. Visos Tarnybos specialistų išbandytos padangos atitiko teisės aktų 

reikalavimus. Visos programoje dalyvavusios šalys iš viso išbandė 131 padangų modelius ir 16 

padangų modelių (12 proc.) neatitiko nustatytų reikalavimų dėl sukibimo su šlapia danga, o 20 modelių 

(14 proc.) - neatitiko dėl pasipriešinimo riedėjimui. 

 

Vykdant Turgavietėse parduodamų žaislų atitiktiems ženklinimo ir saugos reikalavimams 

programą buvo atlikti patikrinimai turgavietėse, tikrinant asmenis, prekiaujančius pramoninės 

gamybos žaislais. Programos tikslas konsultuoti smulkiuosius verslininkus apie reikalavimus keliamus 

žaislams bei identifikuoti turgavietėse parduodamų žaislų tiekėjus, kad būtu galima tęsti pas tiekėjus.  

Patikrinimai vyko dviem etapais: 2018 m. rugsėjo 17 d. - lapkričio 9 d. ir 2018 m. gruodžio 10-21 d. 

Pirmojo etapo metu Tarnybos apskrities skyriai atliko po 5 patikrinimus, patikrinti 198 žaislai, iš jų 69 

žaislai atitiko teisės aktų reikalavimus, o 129 (65 proc.) buvo netinkamai paženklinti, t. y. žaislų 

ženklinimas neatitiko Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-01 įsakymu Nr. 4-174 patvirtinto 

Žaislų saugos techninio reglamento 10.2 punkto – prieš tiekdami žaislą rinkai, platintojai patikrina, ar 

žaislas paženklintas reikiamu atitikties ženklu, ar prie jo pridėti reikiami dokumentai ir nurodymai bei 

saugumo informacija lietuvių kalba ir ar gamintojas ir importuotojas laikėsi Reglamento 7.5, 7.6 ir 9.4 

punktuose nustatytų reikalavimų, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu 

Nr. 697 patvirtintų Mažmeninių prekybos taisyklių 8.4 p. reikalavimą – pardavėjui draudžiama 

parduoti prekes, kurios nepaženklintos teisės aktų nustatyta tvarka. Antro etapo metu vizualiai įvertinti 
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106 žaislai, 59 iš jų paženklinti tinkamai, 47 (44 proc.) žaislų ženklinimas neatitiko teisės aktų 

nustatytos ženklinimo tvarkos. 

 

Elektrinių girliandų atitikties ženklinimo ir saugos reikalavimams tikrinimo programa 

(Vykdoma vienu metu su kitomis ES valstybėmis ir JAV). Pradžia (atrinkimas bandinių) – 2018 m. 

rugsėjo  26 d., pabaiga – 2018 m. spalio 12 d.  Elektrinių girliandų atitikties ženklinimo ir saugos 

reikalavimams tikrinimo programos (toliau – Programa) tikslas, siekti, kad realizuojamos sezoninės 

prekės (elektrinės girliandos) ir atitiktų teisės aktų reglamentuojančių jų saugą, ženklinimą bei 

informacijos vartotojams teikimą, reikalavimus. 

Programos vykdymo metu Tarnybos specialistai atrinko bandymams 11 elektrinių girliandų. 

Po laboratorinių bandymų gaminių saugos pažeidimų nustatyta nebuvo; trys girliandos buvo 

netinkamai paženklintos. 

 

Tarnyba dalyvauja PROSAFE  JA2016 projektas „Smūginių gręžtuvų atitiktis saugos 

reikalavimams“. Pradžia – 2017 rugsėjo  mėn.,  pabaiga – 2019 rugsėjo mėn. Šios programos tikslas – 

įvertinti esančias ES šalių rinkoje platinamus Gręžtuvus dėl ženklinimo, atsižvelgiant į saugos 

reikalavimus ir kitus esminius parametrus Vykdant šią programą dalyvavo Maltos, Lietuvos, Lenkijos, 

Bulgarijos, Kroatijos, Latvijos, Vokietijos rinkos priežiūros Institucijos. Tarp projekto tikslų yra 

pasidalinimas gerąja rinkos priežiūros patirtimi.  Visos šalys atrinko bandymams 100 smūginių 

gręžtuvų, Tarnybos specialistai atrinko 11 skirtingų smūginių gręžtuvų.  

2018 m. buvo išbandyta 100 smūginių gręžtuvų: 63 atitiko standartų reikalavimus, 37 neatitiko 

(5 atrinkti Tarnybos specialistų. Pagrindiniai pažeidimai: netinkamas gaminio ženklinimas; neatitiko 

privalomieji techniniai reikalavimai (netinkamas gręžtuvo sustabdymo mygtuko veikimas; maitinimo 

laido skerspjūvio neatitikimas; neišlaikė bandymo smūginio testo kritimas iš 1 m aukščio). 

 

Tarnyba, dalyvaudama PROSAFE organizuojamoje JA 2016 veikloje Electric toys ir 

vykdydama Elektrinių žaislų atitikties saugos reikalavimams tikrinimo programą (programos trukmė 

– 2018 m. birželio 1 d. – gruodžio 31 d.), 2018 m. birželio mėn. patikrino ir atrinko 17 elektrinių žaislų 

internetinėje ir didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje. Programos metu buvo tikrinama ar 

realizuojami žaislai atitinka EN 62115:2005/A12:2015, EN 62115:2005/AA11:2012/AC:2013, žaislų 

saugos techninio reglamento ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES reikalavimus. 

Patikrinimai atlikti visuose Tarnybos apskričių skyriuose, užpildytas pateiktas klausimynas, bandiniai 

atrinkti pagal siūlomus kriterijus ir siūlomus tipus (A. Žaislai su baterijomis vaikams iki 3 metų – 5 

vnt., B. Žaislai su baterijomis vaikams virš 3 metų – 6 bandiniai; C. Elektriniai žaislai su lazeriais ir/ar 

LED lempomis – 1 vnt.; D. Elektriniai važiuojantys žaislai (valdomi vaiko, 6V ir/ar 12V versija) – 

vnt.; E. Kiti elektriniai žaislai – 3 vnt.). Bandymus atliko laboratorija ISGS, Italija. Iš pateiktų ir 

išbandytų 17 bandinių: 

tik 2 žaislai iš patikrintų atitiko visus reikalavimus, iš 15 žaislų kai kurie neatitiko ROHS 

reikalavimų (atskirose žaislų vietose esančiuose lydmetaliuose nustatytos švino ir kadmio 

koncentracijos viršija ribines vertes numatytas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
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DIREKTYVOS 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje 

įrangoje apribojimo (ROHS) reikalavimuose ir 2008-10-08 įsakymu Nr. 4-459 ūkio ministro patvirtintų 

„Tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių“ II 

skyriaus 8 punkte - apribojimus švinui (Pb 0.1 % = 1000 mg/kg) ir kadmiui (Cd 0.01 % = 100 mg/kg), 

keli neatitiko standarto  EN 62115:2005+A2:2011+AC:2011+A11:2012+ AC:2013+A12:2015 

„Elektriniai žaislai. Sauga“ reikalavimų dėl elektrinės dalies ir standarto   EN 

62115:2005+A2:2011+AC:2011+A11:2012+AC:2013+A12:2015 „Elektriniai žaislai. Sauga“ 

reikalavimų dėl ženklinimo. 

 

Įtempiamųjų lubų atitikties ženklinimo ir saugos reikalavimams tikrinimo programa. Pradžia – 

2018 m. spalio 1 d., pabaiga – 2018 gruodžio 20 d. Programos tikslas, siekti, kad į Lietuvos rinką 

tiekiamos įtempiamosios lubos būtų saugios ir atitiktų jiems taikomus teisės aktų ir standartų 

reikalavimus. 

Programos metu buvo tikrinami statybos produktai, kurie patenka į 2018 m. birželio 27 d. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-601, patvirtinto Reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašo grupę Sienų, lubų ir grindų dangos, įtempiamosios lubos (Reglamentuojamų statybos 

produktų sąrašo 11.11. eilutė). 

Tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus, patikrinęs UAB „Lubų centras“ Sodų g. 4-17, Skaidiškių 

k., Vilniaus r. sav. (įm. k. 303379633), 2018 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 1AM-47 laikinai uždraudė 

tiekti, siūlyti tiekti į rinką ir demonstruoti produktą, kol bus atlikti produkto saugos įvertinimai, 

patikrinimai ir kontrolė, t. y. kol bus pateikti UAB „Lubų centras“ teikiamų rinkai gaminių 

eksploatacinių savybių deklaracijos lietuvių kalba, atitinkamai su 2011 m. kovo 9 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų 

rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB ir Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymo reikalavimais. 

Iš viso vykdydami Įtempiamųjų lubų atitikties ženklinimo ir saugos reikalavimams tikrinimo 

programą Tarnybos apskričių skyriai patikrino 16 įtempiamųjų lubų atitiktį ženklinimo ir saugos 

reikalavimams bei 12 patikrinimų metu buvo nustatyti pažeidimai. Dėl nustatytų trūkumų kiekio bei 

siekiant įvertinti įtempiamų lubų saugą, nuspręsta šią patikrinimų programą pakartoti 2019 m. ir ją 

išplėsti - įvertinti įtempiamų lubų saugą laboratorijoje. 

 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (GASS) įrangos autonominių dūmų signalizatorių 

saugos tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. kovo 15 d., pabaiga – 2018 m. balandžio 30 d. (pratęsta 

iki 2018 m. liepos 1 d.). Programos tikslas siekti, kad į Lietuvos rinką tiekiami statybos produktų grupės 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (GASS) įrangos autonominiai dūmų signalizatoriai (toliau – 

dūmų detektoriai) būtų saugūs ir atitiktų jiems taikomų teisės aktų ir standartų reikalavimus, apsaugoti 

vartotojus nuo nesaugių ir neatitinkančių nustatytų reikalavimų dūmų detektorių. Vykdant dūmų 

detektorių saugos tikrinimo programą atlikti 59 administraciniai patikrinimai, 6 patikrinimų metu 

nustatyti pažeidimai (10,2 proc.). Patikrinta 118 tipų dūmų detektoriai, 12 tipų dūminiai detektoriai 

(10,2 proc.) neatitiko jiems taikomų teisės aktų ir standartų reikalavimų. Nustatyti šie pažeidimai: 1 
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tipo dūmų detektorius neatitiko LST EN 14604:2005/AC:2009(D) Dūmų signalizatoriai ženklinimo 

reikalavimų. 7 tipų dūmų detektoriams – atitikties deklaracijos parengtos ne valstybine kalba; 4 tipų 

dūmų detektoriams – nepateiktos atitikties deklaracijos; 2 tipų dūmų detektoriams atitikties 

deklaracijos neteisingai įformintos; 2 tipų dūmų detektoriams – saugiam ir tinkamam prekės 

naudojimui būtina informacija neatitinka gamintojo pateiktos informacijos.  

 

PROSAFE EEPLIANT2 projektas „Šaldytuvų energetinio efektyvumo atitiktis saugos 

reikalavimams ”. Pradžia  – 2017 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2020 m. vasario mėn. Projekto vykdymo 

metu suplanuota išbandyti 60-100 modelių šaldytuvų. Tarnybos specialistai atrinko du šaldytuvus bei 

dokumentaliai įvertino 10 modelių šaldytuvus. Projektas bus baigtas 2020 m. 

 

Vykdant „Langų ir durų saugos tikrinimo programą“ (pradžia – 2018 m. kovo 1 d., pabaiga – 

2018 m. balandžio 15 d), kurios tikslas buvo siekti, kad į Lietuvos rinką tiekiami statybos produktų 

grupės (langai ir durys) būtų saugūs ir atitiktų jiems taikomų teisės aktų ir standartų reikalavimus, 

apsaugoti vartotojus nuo nesaugių ir neatitinkančių nustatytų reikalavimų langų ir durų. Vykdant langų 

ir durų saugos tikrinimo programą atlikti 24 patikrinimai, 4 patikrinimų metu nustatyti pažeidimai (16,7 

proc.). Patikrinta 55 tipų langai ir durys, 17 gaminių (30,9 proc.) neatitiko jiems taikomų teisės aktų ir 

standartų reikalavimų. Nustatyti šie pažeidimai: 14 tipų gaminiams – nepateikta atitikties deklaracija; 

3 tipų gaminiams – gamintojas neužtikrino produkto savybių pagal techninių specifikacijų 

reikalavimus, į kurias atitikties deklaracijoje pateiktos nuorodos; 6 tipų gaminiai – nepažymėti CE 

ženklu; 3 gaminiams – neteisingai įforminta atitikties deklaracija. 

 

Produktų saugos forumo Europoje (PROSAFE) vaikų priežiūros gaminių - JA2016 CCA6 - 

(Child Care Articles 6) Baby Carriers & Cots 2 (kūdikių nėšynės ir lovelės) projektas. Programos 

vykdymo metu buvo tikrinamos tradicinės vaikų lovelės, kelioninės lovelės, kelioninės lovelės su 

vystymo staliuku ir nešynės (su rėmu ir minkštosios). 

Projekto metu iš viso bus išbandytos 23 lovelės/kelioninės lovelės ir 85 įvairių rūšių kūdikių 

nešynės. Tarnybos specialistai iš viso atrinko 2 rūšių kelionines loveles (1 kelioninę lovelę be vystymo 

staliuko, 1 kelioninę lovelę su vystymo staliuku)  ir 9 įvairių rūšių kūdikių nešynes. Abi Tarnybos 

atrinktos lovelės neatitiko standarto reikalavimų, iš atrinktų nešinių tik 2 gaminiai atitiko standarto 

reikalavimus. 

5. Rinkos priežiūros reglamentavimas bei priemonės tikslui pasiekti 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333, vykdant ne maisto produktų (gaminiai ir 

paslaugos) rinkos priežiūrą, numato šias funkcijas:  

pagal kompetenciją prižiūri, ar rinkai tiekiami ne maisto produktai atitinka ne maisto produktų 

saugą, kokybę, ženklinimą, informacijos apie ne maisto produktus teikimą nustatančių teisės aktų 

reikalavimus ir analizuoja šių teisės aktų reikalavimų neatitinkančių ne maisto produktų priežiūros 

duomenis; 
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suderinusi su suinteresuotomis institucijomis, tvirtina metinius ne maisto produktų rinkos 

priežiūros planus; 

atlieka pavojingų ne maisto produktų pašalinimo iš rinkos priežiūrą; 

atlieka ne maisto produktų saugos, kokybės ekspertizes, bandymus ir (ar) tyrimus; 

vertina ne maisto produktų pavojingumo riziką; 

nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ne maisto produktų rinkos priežiūros klausimais, imasi 

reikiamų priemonių iškilusiems klausimams spręsti; 

teikia konsultacijas ir informaciją, rengia metodines rekomendacijas asmenims ne maisto 

produktų rinkos priežiūros klausimais, įgyvendina kitas prevencijos priemones, padedančias užtikrinti 

ne maisto produktų rinkos priežiūrą; 

kuria ir tvarko ne maisto produktų rinkos priežiūros duomenų bazes; 

teikia kompetentingoms institucijoms informaciją apie ne maisto produktų rinkos priežiūrą; 

pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su 

jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos 

Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo nustatytų reikalavimų; 

pagal kompetenciją dalyvaudama įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos politiką ir 

bendradarbiaudama su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis vartotojų 

teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityse: 

rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose, jų komitetuose ir 

darbo grupėse nagrinėjamais klausimais, taip pat derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas; 

užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose, jų 

komitetuose ir darbo grupėse, kitose tarptautinėse organizacijose; 

pagal kompetenciją įgyvendina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, 

nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį 

Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30–47); 

organizuoja ir atlieka keitimąsi informacija su Europos Komisija ir Europos Sąjungos 

valstybėmis narėmis Bendrijos skubaus keitimosi informacija sistemoje (RAPEX sistema); 

įgyvendina tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktus dėl ne maisto produktų saugos, 

kokybės, ženklinimo, informacijos apie ne maisto produktus teikimo; 

atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas funkcijas. 

 

Tarnyba, vykdydama ūkio subjektų veiklos priežiūrą, prisideda saugant šias visuomenines 

vertybes: ūkinės veiklos laisvę (laisvė verstis ekonomine veikla, iniciatyvos laisvė (įgyvendinti įvairius 

ekonominio pobūdžio siekius), ūkio subjektų lygiateisiškumas, laisvė priimti ūkinei veiklai reikalingus 

sprendimus bei keisti veiklos pobūdį, sąžiningos konkurencijos laisvė, galimybė nekliudomai 

pertvarkyti ūkio subjektus ar likviduoti esančius, laisve be dirbtinių kliūčių patekti į rinką ir iš jos 

pasitraukti); vartotojų ekonominę gerovę (vartotojų, perkančių ir vartojančių produktus ir paslaugas,  

ekonominiai interesai už paslaugą, ar prekę mokėti tiek, kiek jos pagrįstai atitinka rinkoje konkrečios 

paslaugos, ar prekės vertę); žmogaus sveikatą; nepilnamečių sveikatą; vartotojų ekonominę gerovę ne 

maisto srityje (Vartotojų, perkančių ir vartojančių ne maisto produktus, ekonominiai interesai už 
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paslaugą, ar prekę, nesusijusią su maistu, mokėti tiek, kiek jos pagrįstai atitinka rinkoje konkrečios 

paslaugos, ar prekės vertę). 

Žmogaus sveikata - minėta vertybė numatyta Tarnybos nuostatų 10.10 punkte, 2008 m. liepos 

9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 765/2008 nustatančiame su gaminių prekyba 

susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008), 

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

teisės aktuose. 

Nepilnamečių sveikata - vaikai priskiriami rizikingiausiai vartotojų grupei, kadangi vaikams 

skirtiems ne maisto gaminiams taikomi aukštesni saugos reikalavimai. Minėta vertybė įtvirtinta 

Tarnybos nuostatų 10.10 punkte, Reglamente (EB) Nr. 765/2008, Lietuvos Respublikos produktų 

saugos įstatyme bei kituose Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose. 

Tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. 

nutarimu Nr. 1333, 2 punkte nurodyta, kad Tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką vartotojų 

teisių apsaugos, ne maisto produktų rinkos priežiūros ir turizmo paslaugų teikėjų veiklos priežiūros 

srityse.  

Tarnybos nuostatų 8 punkte nurodyta, kad Tarnybos veiklos tikslai yra užtikrinti vartotojų teisių 

apsaugą reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą, užtikrinti rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje 

reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimą bei dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Europos Sąjungos 

politiką ir bendradarbiauti su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis 

vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityse. 

Tarnybos vykdomos pagrindinės priemonės tikslams užtikrinti: 

1. Suformuluotas aiškus priežiūros veiklos tikslas. Įdiegti ir matuojami veiklos rodikliai, 

nustatytos jų siektinos reikšmės. Veiklos rodikliai skelbiami priežiūros institucijų interneto svetainėse. 

Pasiektos veiklos rodiklių reikšmės įtrauktos į metinę veiklos ataskaitą 

2. Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

patikrinimų tvarkos aprašas (planuojama atnaujinti 2019 m. pirmąjį ketvirtį), kuris nustato vykdomų 

ūkio subjektų veiklos patikrinimų atlikimo pagrindus, patikrinimų atlikimo ir jų rezultatų įforminimą, 

vykdant ne maisto gaminių ir paslaugų rinkos priežiūrą (šiuo metu parengtas naujas dokumento 

projektas). Taip pat įsakymais patvirtinti atliekamų patikrinimų rūšių sąrašai, prioritetinės sritys bei 

ūkio subjektų priežiūros nurodymai.  

Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) 

taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kiekvienais 

kalendoriniais metais vykdomos stebėsenos, tame tarpe ir reklamos bei nesąžiningos komercinės 

veiklos sričių, (monitoringo) tvarką. Taisyklėse nurodyti konkretūs tikrinimo metu atliekami veiksmai, 

stebėsenos (monitoringo) vykdymo tvarka. 

3. Tarnyboje patikrinimai planuojami, atsižvelgiant į ūkio subjektų ir produktų rizikos 

vertinimą. Planai paskelbti Tarnybos interneto svetainėje. Mažos rizikos grupei (I gr.) 2018 m. pradžios 

duomenimis priklausė 6228 ūkio subjektai.  

4. 2018 m. patikrinimų metu buvo naudojamas 21 kontrolinis klausimynas. „Dviejų datų 

taisyklės“ nuostatos taikomos kontrolinių klausimynų peržiūros atveju (ši nuostata įteisinta Tarnybos 
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direktoriaus įsakymu). Kontroliniai klausimynai viešai paskelbti Tarnybos interneto svetainėje ir VšĮ 

„Versli Lietuva“ paslaugų ir gaminių kontaktinio centro skiltyje. Apie kontrolinius klausimynus 

informuojama planinių mokymų-seminarų ūkio subjektams metu bei susitikimuose su verslininkais 

rinkos priežiūros klausimais, taip pat televizijos ir radijo laidose. Vykdomos ūkio subjektų apklausos 

apie patikrinimo metu naudojamus kontrolinius klausimynus. 

5. Konsultacijos teikiamos telefonu, el. paštu, darbo vietoje. Visos konsultacijos 

registruojamos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, konsultacijos bendrojo pobūdžio klausimais 

skelbiamos interneto svetainėje, skiltyje D.U.K ir Facebook paskyroje. Specialiais klausimais ūkio 

subjektus konsultuoja už atskiras sritis atsakingi kompetentingi specialistai. Yra parengtas Ne maisto 

produktų ir vartotojų teisių apsaugos srityse teisės aktais nustatytų reikalavimų teminis sąvadas, kuris 

patalpintas Tarnybos internetinėje svetainėje, - priežiūros reikalavimai verslui tampa labiau 

suprantami, lengviau ir patogiau prieinami. 

Konsultacijos teikiamos ir vertinamųjų vizitų metu, kuomet tikrinami ir pirmus metus veiklą 

vykdantys ūkio subjektai. 

Tarnyba kasmet pasitvirtina mokymų-seminarų verslininkams planą, kuriuo vadovaudamasi 

organizuoja įvairių sričių mokymus ūkio subjektams. Mokymai organizuojami nemokamai. 

6. Tęsiant verslo priežiūros institucijų pertvarką, kurios pagrindinis tikslas – tapti verslo 

konsultantėmis, o ne baudėjomis (Memorandumas dėl mažareikšmių ženklinimo neatitikimų), 

Tarnybos specialistai, atlikdami patikrinimus vadovaujamasi Tarnybos direktoriaus įsakymu 

patvirtintomis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ženklinimo mažareikšmiškumo taikymo, 

vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, rekomendacijomis, kurios yra paskelbtos viešai Tarnybos 

svetainėje, t. y. vienodai vertinami mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimai.  

7. Deklaracija dėl pirmų verslo metų (pagalba verslo pirmokui) pasirašyta 2011-09-14. Pirmus 

metus veikiantys ūkio subjektai tikrinami ir konsultuojami vertinamųjų vizitų metu. Vertinamojo vizito 

metu pateikiama informacija, kur ūkio subjektas turėtų kreiptis, iškilus klausimams, susijusiems su 

institucijos prižiūrima sritimi; radus pažeidimus, juos fiksuoti, tačiau netaikyti poveikio priemonių, jei 

tam nėra rimto pagrindo – nenustatyta reikšminga žala visuomenei, kitų asmenų interesams ar pavojus 

aplinkai; konsultuoti ūkio subjektą visais jo prašomais klausimais. Nuoroda į Deklaraciją patalpinta 

Tarnybos interneto svetainėje. 2018 m., patikrinus pirmus metus veikiančius ūkio subjektus, poveikio 

priemonės nebuvo taikomos. Ūkio subjektai laiku pašalino nustatytus neatitikimus. 

8. Grįžtamasis ryšis.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlieka ūkio subjektų apklausas.  

 Apklausa „Ūkio subjektų, teigiančių, kad priežiūros institucijos konsultacija buvo naudinga, 

padėjo suprasti teisės aktus ir jų laikytis“ bus atliekama metų pabaigoje, nupirkus paslaugą „Verslo 

subjektų apklausos“ – metinė rodiklio reikšmė bus pateikta metų veiklos ataskaitoje. 

 Apklausa „Kontrolinių klausimynų naudojimo vertinamas“ atliekama visą ketvirtį, o 

fiksuojama (apibendrinama) pasibaigus ketvirčiui. 

 Apklausa „Ūkio subjektų, vykdančių veiklą pirmus metus, anketa“ atliekama visą ketvirtį, o 

fiksuojama (apibendrinama) pasibaigus ketvirčiui. 
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  Tarnybos interneto svetainėje patalpinta Apklausa „Kontrolinių klausimynų įvertinimas“- 

galioja nuo 2015-01-01 iki 2018-12-31. Rezultatai realiu laiku yra pasiekiami svetainės 

administratoriams. 

 Manytina, kad grįžtamasis ryšys padės sukurti skaidrią ir saugią aplinką verslo ir priežiūros 

institucijų bendradarbiavimui. 

 Pertvarkos priemonėmis keičiama Tarnybos ir visų priežiūros institucijų misijos samprata – 

skatinamas metodinės pagalbos teikimas vietoje sankcijų taikymo, mažinama atliekant priežiūros 

funkcijas ūkio subjektams tenkanti administracinė našta, riboti priežiūros institucijų finansiniai ir 

žmogiškieji ištekliai nukreipiami didžiausios rizikos prevencijai, priežiūros reikalavimai verslui tampa 

labiau suprantami, lengviau ir patogiau prieinami, esamo priežiūros reguliavimo keitimas ar naujo 

įvedimas tampa prognozuojamas, skatinamas priežiūros institucijų tarnybinis bendradarbiavimas. 

6. Problemos su kuriomis susiduriame vykdydami rinkos priežiūrą ir jų sprendimo 

būdai.  

Didėjantis nesaugių ir reikalavimų neatitinkančių gaminių kiekis rinkoje (tai parodo ir 

ataskaitoje pateikti rezultatai) iškreipia konkurenciją ir kelia riziką vartotojams. Daugelis ekonominės 

veiklos vykdytojų ignoruoja gaminiams taikomas taisykles dėl informacijos apie teisės aktų 

reikalavimus stokos arba sąmoningai siekia konkurencinio pranašumo. Reikalingos efektyvios 

priemonės, kurių dėka operatyviai būtų nustatomi esantys rinkoje nesaugūs gaminiai (daugiau ir 

tikslingai atlikti bandymus bei dalyvauti ES organizuojamose produktų saugos tikrinimo programose, 

kurių metu išbandomi gaminiai) ir taikomos tokios atgrasymo priemonės, kad ūkio subjektai daugiau 

resursų skirtų realizuojamų produktų savikontrolei. Rinkos priežiūros institucijos, taip pat ir Tarnybai, 

dažnai trūksta lėšų tam, kad operatyviai atlikti bandymus. Bandymų atlikimas perkamas paskelbus 

viešą konkursą ir tai reikalauja papildomo laiko bei nukelia laboratorinių bandymų atlikimą bei 

produktų saugos patikrą. Lėšos, skiriamos bandymams atlikti nedidėja, todėl siekiama atlikti 

privalomus bandymus (pagal kuriuos teikiamos ataskaitos ES (naftos produktai, lakieji organiniai 

junginiai, tabako ir pan. gaminiai)) ir prekių bandymus pačiose rizikingiausiose srityse.  

Įmonės dažnai veikia tiek Lietuvoje, tiek ES bei visame pasaulyje, o modernios tiekimo 

grandinės sparčiai vystosi. Ypatingai elektroninės prekybos srityje, Tarnybai sunku atsekti bei paimti 

bandymams Lietuvoje parduodamus bei į ES importuotus reikalavimų neatitinkančius gaminius ir 

nustatyti už tuos gaminius atsakingą ekonominės veiklos vykdytoją ES teritorijoje. Manome, kad šias 

problemas sumažins atsirasianti galimybė pirkti prekes anonimiškai bei platesnis bendravimas su 

muitinėmis, ypač vykdant bendrą Baltijos šalių rinkos priežiūros institucijų ir muitinių projektą dėl iš 

trečiųjų šalių įvežamų prekių kontrolės. Tokie pasikeitimai ir iniciatyvos sustiprins esamą rinkos 

priežiūros veiklos sistemą, skatins bendrus kelių valstybių narių rinkos priežiūros institucijų veiksmus, 

pagerins keitimąsi informacija ir skatins rinkos priežiūros programų koordinavimą, sustiprins į ES 

rinką patenkančių gaminių kontrolę ir užtikrins glaudesnį rinkos priežiūros institucijų ir muitinių 

bendradarbiavimą. 
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Tarnyba tikisi, kad pasiūlyme dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 

nustatomos produktams taikomų Sąjungos derinamųjų teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo 

taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 

305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 

numatyta pareiga Rinkos priežiūros institucijoms ne rečiau nei kas 3 metus rengti Nacionalines rinkos 

priežiūros strategijas, kurios turi apimti reikalavimų neatitinkančių gaminių vertinimą, nustatytas 

prioritetines sritis, šiose srityse planuojamus ES teisės aktų reikalavimų užtikrinimo veiksmus, 

bendradarbiavimo su kitomis rinkos priežiūros institucijomis ir bendrų veiksmų įvertinimą, strategijos 

įgyvendinimo stebėsenos programą ir kt. leis išgryninti veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti vartotojus 

nuo nesaugių ir nekokybiškų ne maisto produktų. 

Siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojai neignoruotų gaminiams ir paslaugoms taikomų 

reikalavimų bei operatyviai gautų ar galėtų gauti informaciją apie ne maisto produktams taikomus 

teisės aktų reikalavimus bei jų pakeitimus, būtina plačiau panaudoti Tarnybos interneto svetainės 

galimybes (ypač informuoti apie Tarnybos taikomus klausimynus bei galimybę susipažinti su VVTAT 

teisės aktų teminiu sąvadu) bei kelti Tarnybos darbuotojų kvalifikaciją.  Tarnyboje Ūkio subjektų 

priežiūrą atliekantys darbuotojai priimami, atsižvelgiant į jų kompetenciją tam tikroje ne maisto 

produktų srityje, dažnai žinios būna teorinės, o patirties priežiūros srityje ne visi turi. Atkreiptinas 

dėmesys, kad darbuotojų vidiniai mokymai pagal atskiras ne maisto produktų sritis, užtikrintų 

aukštesnę darbuotojų kompetenciją ir profesionalumą, atliekant ūkio subjektų priežiūrą, todėl prieš 

pradedant sudėtingas tikslines rinkos priežiūros programas, esant galimybėms, reikėtų rengti 

darbuotojų mokymus. Taip pat, kuo didesni Tarnybos ištekliai turėtų būti skiriami ūkio subjektų 

informavimui, aktyviam konsultavimui ir kitų prevencinių priemonių taikymui, nes tai yra priemonės, 

kurios užtikrina taikomų reikalavimų įgyvendinimą ir pagrindinio priežiūros tikslo pasiekimą. 

Dabartiniu metu Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje trūksta tam tikrų sričių 

specialistų (statybos ir chemijos produktų, kosmetikos gaminių) ir tai apsunkina savalaikį ir kokybišką 

konsultavimą. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje suteikiama galimybė 

pateikti klausimą bet kokiu aktualiu klausimu tiek vartotojams, tiek ūkio subjektams, taip pat viešinant 

VVTAT veiklą visada nurodoma, kad, norint gauti išsamesnę informaciją galima kreiptis papildomai, 

tačiau dėl kai kurių sričių specialistų stokos, atsakymų parengimas užtrunka.  

Skatinant ūkio subjektų savireguliaciją ne maisto produktų saugos srityje ir siekiant mažinti 

kontroliuojančių institucijų administracinę naštą verslui, Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-55 „Dėl 

Ūkio subjekto, siekiančio būti įtrauktu į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos „Baltąjį sąrašą 

ne maisto produktų srityje“ vertinimo komisijos sudarymo, dokumentų formų bei informacijos 

vertinimo kriterijų patvirtinimo“ buvo patvirtinta Deklaracijos forma ir Produktų saugos rizikos 

valdymo anketa (toliau – Anketa), ūkio subjektams sudarytos galimybės deklaruoti savo veiklos atitiktį 

nustatytiems reikalavimams produktų saugos srityje. Anketą gali pildyti ūkio subjektai, norintys patekti 

į „Baltąjį sąrašą“ ir teikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai duomenis, įgalinančius atlikti 

vertinimą pagal nustatytus kriterijus. Atlikus gautų Anketų analizę pagal nustatytus vertinimo 

kriterijus, atrenkami ūkio subjektai, kurių rizikingumo lygis produktų saugos valdymo srityje 

http://vvtat.lt/download/7222/vvtat_teises_aktu_teminis_savadas_2018-12-28.pdf
http://vvtat.lt/download/7222/vvtat_teises_aktu_teminis_savadas_2018-12-28.pdf
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žemiausias ir galima mažiausiai intensyvi valstybinė priežiūra. Tarnybos direktoriaus įsakymu turėtų 

būti tvirtinamas ir paviešintas  „Baltasis sąrašas“ įmonių, pripažintų tinkamai valdančiomis teikiamų į 

rinką produktų saugą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba iš savo pusės įsipareigoja šių ūkio 

subjektų netikrinti 2 metus, išskyrus išimtinius atvejus (žala visuomenei ar žmogaus sveikatai 

nelaimingo atsitikimo metu dėl ūkio subjekto platinamo pavojingo produkto ar teikiamos paslaugos). 

Tokiu atveju, ūkio subjektas netenka „Baltojo sąrašo“ privilegijų ir automatiškai iš jo pašalinamas, o 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba imasi visų priemonių, kad užkirsti kelią realiai keliamai 

grėsmei. 2018 m. buvo tik trys įmonės, kurios pageidavo, būti įtrauktos į šį sąrašą, todėl būtina plačiau 

informuoti Ūkio subjektus apie įtraukimo į „Baltąjį sąrašą“ teikiamą naudą, taip pat ir apie tai, kokias 

prievoles tai užtraukia, t. y. per verslo asociacijas ir tiesiogiai ūkio subjektams išplatinti Anketą, 

siekiant ūkio subjektams sudaryti galimybes deklaruoti savo veiklos atitiktį nustatytiems 

reikalavimams produktų saugos srityje. Siūlome ateityje numatyti viešos prieigos „Baltojo sąrašo“ 

plėtrai sukūrimą. 

 Tarnybos veiklos prioritetai vykdant rinkos priežiūrą 2019 metais: 

Kontrolinių klausimynų taikymo plėtra; 

Ūkio subjektų ir vartotojų konsultavimo ir informavimo plėtra; 

Rinkos priežiūros tikslinio planavimo, remiantis rizikos vertinimu, tobulinimas; 

Ūkio subjektų savireguliaciją produktų saugos valdymo srityje skatinimas – skatinti ūkio 

subjektus būti įtrauktiems į įmonių „Baltąjį sąrašą“ (per verslo asociacijas ir tiesiogiai ūkio subjektams 

išplatinti Anketą, siekiant ūkio subjektams sudaryti galimybes deklaruoti savo veiklos atitiktį 

nustatytiems reikalavimams produktų saugos srityje);  

Dalyvavimas Europos Sąjungos projektuose (PROSAFE, Baltijos šalių ir kita), teikiant 

pirmenybę tiems projektams, kurių metu būna išbandomi atrinkti gaminiai; 

Dažnesnis tikrinimas prekių, kurios platinamos internetu arba parduodamos ne prekybai 

skirtose vietose; 

Didesnis patikrinimų ir bandinių atrinkimo skaičiaus planavimas, vykdant tikslines rinkos 

priežiūros programas.  
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Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  

2018 m. Rinkos priežiūros ataskaitos 1 priedas 

 

PATIKRINIMAI PAGAL NE MAISTO PRODUKTŲ GRUPES 

 

 

EIL.

NR. 

GAMINIŲ IR 

PASLAUGŲ GRUPĖS 

PATIKRINI

MŲ 

SKAIČIUS 

TIPŲ SK. IŠ 

VISO 

SKU

NDA

I 

RINKO

S 

PRIEŽI

ŪRA 

BE 

SKUND

Ų  

RINK

OS 

PRIE

ŽIŪR

A BE 

SKUN

DŲ 

SU 

PAŽE

IDIM

AIS 

NUST

ATYT

A 

PAVO

JING

Ų 

PROD

UKT

Ų 

SK. 
SU 

PAŽ.  
SK. 

SU 

PAŽ

.  

1.  

MEDIENA IR 

MEDIENOS 

PRODUKTAI 

(REGLAMENTAS 

(ES) NR. 995)  

47 5 273 11 3 44 5 0 

2.  
ASMENINĖS 

APSAUGINĖS 

PRIEMONĖS 

40 23 237 96 5 35 20 0 

3.  AUTOSERVISO 

PASLAUGOS 
92 7 36 5 92 0 0 0 

4.  

AVALYNĖS, 

DRABUŽIŲ, ODOS 

IR KAILIŲ SIUVIMO 

IR TAISYMO 

PASLAUGOS 

10 6 9 5 10 0 0 0 

5.  
BALDAI IR 

BALDINĖS 

MEDŽIAGOS 

288 89 518 151 245 43 8 3 

6.  BENDRIEJI 

PATIKRINIMAI 
1 0 1 0 1 0 0 0 

7.  BETONAS IR 

SKIEDINIAI 
14 3 104 10 1 13 3 0 

8.  

BETONINIAI, 

GELŽBETONINIAI 

IR NATŪRALAUS 

AKMENS GAMINIAI  

14 3 26 3 10 4 0 0 
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9.  BIOCIDINIAI 

PRODUKTAI 
46 12 269 23 0 46 12 0 

10.  

BUITINĖS 

TECHNIKOS, 

ELEKTRONINIŲ 

BUITINIŲ APARATŲ 

IR 

KOMPIUTERINĖS 

TECHNIKOS 

REMONTO 

PASLAUGOS  

11 3 11 3 11 0 0 0 

11.  

CHEMINIO 

VALYMO IR 

SKALBIMO 

PASLAUGOS 

49 14 38 12 42 7 1 0 

12.  
CHEMINĖS 

MEDŽIAGOS IR 

PREPARATAI 

195 97 1016 225 6 189 94 3 

13.  
CIVILINĖS 

PIROTECHNIKOS 

PRIEMONĖS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

14.  
DUJAS 

DEGINANTYS 

PRIETAISAI 

36 7 136 12 15 21 5 0 

15.  
DUJŲ BALIONAI 3   5 0 0 3 0 0 

16.  

DVIRAČIAI (TAME 

TARPE IR 

MINAMOSIOS 

VAŽIUOKLĖS) 

25 6 94 18 12 13 2 0 

17.  

DŪMTRAUKIAI, 

DŪMTRAUKIŲ 

SISTEMŲ 

ELEMENTAI  

5 2 5 2 5 0 0 0 

18.  
DŪMŲ IR ŠILUMOS 

VALDYMO 

SISTEMŲ DALYS 

1 1 1 1 1 0 0 0 

19.  ELEKTROTECHNIK

OS GAMINIAI 
1763 434 2706 545 1306 457 108 8 

20.  

GAISRO APTIKIMO 

IR SIGNALIZAVIMO 

SISTEMŲ (GASS) 

ĮRANGA  

61 6 120 12 1 60 6 0 
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21.  GEOSINTETIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 

22.  GLAISTAI IR 

PIGMENTAI 
7 1 17 3 1 6 1 0 

23.  GRINDŲ, SIENŲ IR 

LUBŲ DANGOS 
61 16 170 21 25 36 6 0 

24.  I KATEGORIJOS 

DAŽAI IR LAKAI 
27 4 186 11 1 26 4 0 

25.  
KITI GAMINIAI 620 181 564 182 541 79 77 7 

26.  
KITI STATYBOS 

PRODUKTŲ 

GAMINIAI  

52 11 64 21 47 5 1 0 

27.  
KITOS PASLAUGOS 348 68 260 57 337 11 3 0 

28.  KOSMETIKOS 

GAMINIAI 
240 100 1158 300 50 190 72 94 

29.  KĖLIMO 

REIKMENYS 
8 4 36 19 0 8 4 0 

30.  
LANGAI IR DURYS 211 63 212 75 167 44 7 0 

31.  
MAŠINOS 155 40 433 66 103 52 10 0 

32.  

MAŽMENINĖS 

PREKYBOS 

ORGANIZAVIMO 

PASLAUGOS  

4 1 4 1 4 0 0 0 

33.  

MEDIENOS 

GAMINIAI, 

KONSTRUKCIJOS 

IR JŲ ELEMENTAI  

13 4 19 10 8 5 2 0 

34.  
MEDŽIAGOS IR 

GAMINIAI, SKIRTI 

LIESTIS SU MAISTU 

27 10 20 9 27 0 0 0 

35.  
MEDŽIO 

APDIRBIMO,BALDI

NINKŲ PASLAUGOS 

36 1 28 1 36 0 0 0 

36.  
METALINĖS 

KONSTRUKCIJOS 

IR JŲ ELEMENTAI 

2 1 2 1 2 0 0 0 

37.  
MOKYKLINIAI 

VADOVĖLIAI IR 

KT.KNYGOS 

8 0 46 0 4 4 0 0 
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38.  MOKYKLINĖS 

PREKĖS 
32 5 218 20 3 29 4 0 

39.  
MŪRO GAMINIAI IR 

PAGALBINIAI 

ELEMENTAI 

5 3 5 3 5 0 0 0 

40.  NAFTOS 

PRODUKTAI 
304 8 211 8 5 299 7 0 

41.  NAUJI KARŠTO 

VANDENS KATILAI 
27 4 82 6 6 21 1 0 

42.  NUOTEKŲ VALYMO 

ĮRENGINIAI 
3 2 3 2 2 1 1 0 

43.  ODOS GAMINIAI IR 

AVALYNĖ  
1167 461 833 370 1115 52 10 0 

44.  
PAKUOTĖS 82 27 332 107 3 79 27 0 

45.  PAPRASTI 

SLĖGINIAI INDAI 
4 1 16 1 1 3 0 0 

46.  
PLOVIKLIAI 74 36 363 95 3 71 36 2 

47.  RIŠAMOSIOS 

MEDŽIAGOS 
6 1 8 1 1 5 1 0 

48.  SLĖGINIAI 

ĮRENGINIAI 
8 1 28 1 2 6 0 0 

49.  
SND BALIONAI 53 8 27 6 0 53 8 0 

50.  STIKLAS IR 

GAMINIAI 
3 0 3 0 3 0 0 0 

51.  STOGO DANGOS IR 

GAMINIAI 
6 2 8 2 5 1 0 0 

52.  TABAKAS IR 

TABAKO GAMINIAI 
123 2 397 3 2 121 2 0 

53.  TEKSTILĖS 

GAMINIAI 
655 239 534 190 587 68 12 0 

54.  
TERMOIZOLIACINĖ

S MEDŽIAGOS IR 

GAMINIAI 

24 3 71 3 2 22 3 0 

55.  
TRANSPORTO 

PRIEM. PAK. APD. 

PROD. 

14 4 114 12 0 14 4 0 

56.  
TRANSPORTO 

PRIEMONIŲ 

SUDĖTINĖS DALYS 

236 44 847 126 149 87 19 0 

57.  
TRĄŠOS 72 21 326 25 0 72 21 0 
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58.  UŽPILDAI 3 3 1 1 0 3 3 0 

59.  VAIKŲ VEŽIMĖLIAI 19 6 46 18 12 7 2 0 

60.  

ŠILDYMO, 

VANDENTIEKIO IR 

VĖDINIMO 

ĮRENGINIAI 

71 19 127 5 62 9 0 0 

61.  ŽAISLAI 318 154 1669 557 70 248 120 16 

62.  ŽIEBTUVĖLIAI 32 5 103 10 0 32 5 0 

   VISO  7861 2282 15196 3483 5157 2704 737 133 

 

  



33 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  

2018 m. Rinkos priežiūros ataskaitos 2 priedas 

 

 

TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ PROJEKTŲ 2018 M. VYKDYMAS: 

 

1. PROSAFE MsTyr15 projektas „Padangų atitiktis ekologinio projektavimo ir energetinio 

ženklinimo reikalavimams“. Pradžia – 2016 m. vasario mėn., pabaiga – 2018 m. balandžio mėn. 

2. PROSAFE JA2015 projektas „Čiulptukų ir čiulptukų laikiklių atitiktis saugos reikalavimams“.  

Pradžia – 2016 m. kovo mėn., pabaiga – 2018 m. balandžio mėn. 

3.  Skandinavijos ir Baltijos šalių projektas „Dėl veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną 

ir medienos produktus veiklos“. Pradžia – 2016 m. vasario mėn., pabaiga – 2021 m. liepa 

4.  PROSAFE JA2016 projektas „Smūginių gręžtuvų atitiktis saugos reikalavimams“. Pradžia – 

2017 rugsėjo  mėn.,  pabaiga – 2019 rugsėjo mėn. 

5.  PROSAFE EEPLIANT2 projektas „Šaldytuvų energetinio efektyvumo atitiktis saugos 

reikalavimams ”. Pradžia  – 2017 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2020 m. vasario mėn.  

6.  PROSAFE JA2016 projektas „Elektrinių plaukų priežiūros priemonių atitiktis saugos 

reikalavimams“. Pradžia – 2017 m. rugsėjo mėn., pabaiga – 2019 m. rugsėjo mėn.   

7.  PROSAFE  projektas „Kūdikių nešynių ir lovelių atitiktis saugos reikalavimams“. Pradžia – 

2017 m. lapkričio mėn., pabaiga – 2019 m. kovo mėn.   

8. PROSAFE JA2016 projektas „Elektrinių žaislų atitiktis saugos reikalavimams“.  Pradžia – 

2018 m. vasario mėn., pabaiga – 2019 m. balandžio mėn.   

9.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų (GASS) įrangos autonominių dūmų signalizatorių 

saugos tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. kovo 15 d., pabaiga – 2018 m. balandžio 30 d. (pratęsta 

iki 2018 m. liepos 1 d.) 

10.  Vėliavų tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. kovo 1 d., pabaiga – 2018 m. kovo 31 d. 

11. Boro junginių tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. balandžio 3 d., pabaiga – 2018 m. 

balandžio 30 d. 

12. Langų ir durų saugos tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. kovo 1 d., pabaiga – 2018 m. 

balandžio 15 d.  

13.  Gaminių, panašių į maisto produktus, tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. gegužės 2 d., 

pabaiga – 2018 m. birželio 15 d.  

14. Kosmetikos gaminių, apsaugančių nuo saulės poveikio, atitikties saugos reikalavimams 

tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. birželio 1 d., pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 31 d.  

15. Savę balansuojančių riedžių ir elektrinių paspirtukų saugos tikrinimo programa. Pradžia – 2018 

m. liepos 1 d., pabaiga – 2018 m. rugsėjo 30 d.  

16. Pramogų/nuotykių parkuose teikiamų paslaugų ir naudojamos įrangos atitikties saugos 

reikalavimams tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. rugpjūčio 10 d., pabaiga – 2018 m. spalio 10 d. 
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17.  Turgavietėse parduodamų žaislų atitikties ženklinimo ir saugos reikalavimams tikrinimo 

programa. Pradžia – 2018 m. rugsėjo  17 d., pabaiga – 2018 m. lapkričio 9 d. (I dalis) ir 2018 m. 

gruodžio 10 d. – 2018 m. gruodžio 21 d. (II dalis). 

18. Įtempiamųjų lubų atitikties ženklinimo ir saugos reikalavimams tikrinimo programa. Pradžia – 

2018 m. spalio 1 d., pabaiga – 2018 gruodžio 20 d. 

19. Elektrinių girliandų atitikties ženklinimo ir saugos reikalavimams tikrinimo programa 

(Vykdoma vienu metu su kitomis ES valstybėmis ir JAV). Pradžia (atrinkimas bandinių) – 2018 m. 

rugsėjo  26 d., pabaiga – 2018 m. spalio 12 d. 

20. Biocidinių produktų atitikties saugos reikalavimams tikrinimo programa. Pradžia – 2018 m. 

lapkričio 1 d., pabaiga – 2018 lapkričio 30 d. 

21. Skystų skalbimo ploviklių kapsulių atitikties saugos reikalavimams tikrinimo programa. 

Pradžia – 2018 m. lapkričio 1 d., pabaiga – 2018 lapkričio 30 d. 


