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Šioje ataskaitoje pristatomi trijų tyrimų, atliktų 2018 m. gruodžio – 2019 m. vasario mėnesiais, rezultatai. 

I tyrimo etapas. Fokusuotų grupių tyrime dalyvavo 72 informantai.  

II tyrimo etapas. Kiekybinė apklausa žmonių susibūrimo vietose, keičiant vertinamo produkto 

aprašymus. Tiesioginės apklausos būdu buvo apklausti 720 respondentų Kauno ir Marijampolės 

miestuose. 

III tyrimo etapas. Kiekybinė panelio apklausa internetu, 900 respondentų (reprezentatyvi Lietuvos 

gyventojų apklausa). 
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1. Fokusuotų grupių tyrimo rezultatai 

1.1. Tyrimo metodika, organizavimas, atlikimas 

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip vartotojų pasirinkimą perkant greito vartojimo produktus gali paveikti 

galimai dvejopa tarptautinių gamintojų produktų kokybė ES šalyse. 

Tyrimo objektas – vartotojų pasirinkimas perkant greitojo vartojimo produktus. 

Tyrimo dalyviai – Lietuvos gyventojai. 

Tyrimo metodas – pusiau struktūruotas grupinis interviu (angl. focus group). 

Duomenų rinkimas ir tyrimo eiga. Tyrimas buvo įgyvendinamas gruodžio – sausio mėnesiais. Jame 

dalyvavo 72 informantai. Iš viso buvo atliktos 8 focus grupės, skirtinguose Lietuvos regionuose. Focus 

grupės vyko Kaune, Vilniuje, Alytuje, Šiauliuose, Tauragėje, Kėdainiuose bei Lazdijuose. Kauno mieste 

vykusioje diskusijoje buvo tikslingai kviečiami asmenys, kurį laiką gyvenę užsienio šalyje. Vilniuje buvo 

atliekamos dvi diskusijos. Vienoje dalyvavo asmenys, kurių namų ūkis gauna aukštesnes nei vidutines 

mėnesio pajamas, o antrojoje – mažesnes. Diskusijų dalyvių atranka buvo tikslinė, taip siekta užtikrinti, 

respondentų pasiskirstymą pagal amžių, lytį bei pajamas. Taip pat buvo siekiama užtikrinti, kad diskusijose 

dalyvaus ir asmenys turintys mažamečių vaikų. Vienos diskusijos trukmė ne mažiau nei 2 valandos.  

Pagrindiniai klausimai focus grupėms 

• Išsiaiškinti vartotojų suvokimą apie Lietuvoje ir kitose ES šalyse parduodamų tarptautinių 
gamintojų (prekių ženklų) kokybę ir su ja susijusius pasirinkimo kriterijus.  

• Įvertinti, ar ir kiek aktualus yra galimai dvejopos produktų kokybės klausimas Lietuvoje ir ES šalyse.  

• Įvertinti, kokie yra lūkesčiai prekių kokybei, bei kokios priežastys lemia, kad (jeigu) Lietuvos 
vartotojai tikisi vienodos kokybės.  

• Įvertinti informaciją ir kitas galimas priemones, kurios lemia vartotojo sprendimą pirkti (ir 
lojalumą) arba apsisprendimą nepirkti, kai įvairiai manipuliuojama prekių kokybės (sudėties) 
informacija.  

• Įvertinti ar dvejopos kokybės klausimas vienodai aktualus įvairioms produktų kategorijoms.  

• Įvertinti, kokie vartotojų lūkesčiai priemonėms, užtikrinančioms jų apsaugą ir mažinančioms 
pažeidžiamumą.  

• Kiti su galimai dviguba tarptautinių produktų (prekių ženklų) kokybe susiję klausimai.  
 

Duomenų analizė. Interviu metu gauta audio medžiaga buvo transkribuota į tekstinį formatą, kuris buvo 

analizuojamas kontentinės analizės pagrindu. Autentiški informantų pasisakymai pateikiami kursyvu, 

kalba netaisyta. Kabliataškiu atskiriamos skirtingų dalyvių mintys, laužtiniuose skliaustuose pateikiamos 

tyrėjų pastabos. Ženklas „<...>“ rodo, jog praleista dalis teksto, pateikiama ne visa – dalis minties. 

Duomenų anonimiškumas. Su tyrimo dalyviais sutarta, kad interviu pokalbiai įrašomi, tačiau įrašas bus 

naudojamas tik rezultatų analizei ir užsakovams (ar kitiems įmonėms darbuotojams, kitoms šalims) 

nepateikiamas. 
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1.2. Produktų, pagamintų Lietuvoje ir Vokietijoje, pasirinkimas  

Focus grupių metu diskusijų dalyviai atliko užduotį. Užduotyje buvo naudojami du tarptautiniai prekių 

ženklai: „Jacobs“ ir „Milka“. Informantams buvo pateikiami prekių rinkiniai, kuriuos sudarė tos pačios 

rūšies dvi „Jacobs“ kavos ir du „Milka“ šokoladai pažymėti skaičiais. Vakarų rinkai priskirti produktai buvo 

pažymėti pirmuoju numeriu, o Rytų rinkai antruoju. Siekiant, užtikrinti dalyvių nešališkumą, nebuvo 

minima, jog produktai priskiriami skirtingoms rinkoms.  

Užduoties metu dalyvių buvo prašoma, apžiūrėti pateiktus produktus. Kol informantai juos apžiūrinėjo, 

buvo atliekamas jų reakcijų stebėjimas.  

Pažymėtina, jog diskusijų dalyviai pirminės, pateiktų produktų, apžiūros metu itin paviršutiniškai juos 

apžiūrinėjo. Dažnai dalyviai atrodė sutrikę, kadangi nežinojo, į ką kreipti dėmesį.  Dalis pastebėdavo, jog 

skiriasi produktų galiojimo data. Itin dažnai buvo skundžiamasi, jog informacija, apie produktų sudėtį 

pateikiama per smulkiu šriftu. Šį aspektą labiausiai akcentavo vyresnio amžiaus diskusijų dalyviai. Iš jų 

buvo girdimi nusiskundimai, kad tarp gausybės kalbų sudėtinga atrasti aprašymą lietuvių kalba. Taip pat 

apžiūros metu buvo galima išgirsti tokias replikas kaip: „parduotuvėje niekada į tai nežiūrėčiau“. Dalyvių 

paprašius pasakyti, kurį iš pateiktų produktų jie pasirinktų, produktai buvo apžiūrimi pakartotinai ir žymiai 

įdėmiau.  

Kiek daugiau nei pusė diskusijos dalyvių buvo linkę rinktis tiek pirmąją kavą (59,2 proc.), tiek pirmąjį 

šokoladą (56,3 proc.), kurie atstovavo Vakarų Europos rinką. Rytų rinkai priskiriamus produktus diskusijų 

dalyviai buvo linkę rinktis rečiau. Minėtą rinką atstovaujantį šokoladą rinkosi 19,7 proc., o kavą 15,5 proc. 

diskusijos dalyvių. Nemaža dalis diskusijos dalyvių teigė, jog jiems nėra skirtumo, kurį produktą rinktis 

(šokoladas – 23,9 proc., kava – 25,4 proc.). Diskusijos pabaigoje pasiteiravome, ar informantų pirminis 

pasirinkimas liko tas pats. Jei pasikeitė prašėme nurodyti, kaip pasikeitė. Gautieji duomenys atskleidė, kad 

padaugėjo asmenų, kurie pasirinktų pirmąjį šokoladą (64,8 proc.) ir pirmąją kavą (71,8 proc.) (priskirtą 

Vakarų rinkai). Sumažėjo tų, kuriems buvo nesvarbu, kurį šokoladą (15,5 proc.)  bei kavą (16,9 proc.) 

pasirinkti. Informantų, kurie rinkosi antrąjį šokoladą procentas nepakito, o antrąją kavą buvo linkę rinktis 

mažiau (16,9 proc.) diskusijos dalyvių.  

 

1 pav. Diskusijų dalyvių „Milka“ šokolado pasirinkimo pasiskirstymas, proc. (n=72) 
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2 pav. Diskusijų dalyvių „Jacobs“ kavos pasirinkimo pasiskirstymas, proc. (n=72) 

 

Dar atidžiau produktai buvo apžiūrimi, paprašius nurodyti, kokių šalių rinkai jie galėtų būti skirti. 

Informantai bandė identifikuoti, kokiomis kalbomis yra pateikta produkto sudėtis ir kita informacija esanti 

ant pakuotės. Tai leido keletui dalyvių identifikuoti, jog produktas skirtas Vokietijos rinkai. Taip pat 

diskusijos dalyviai ieškojo produkto kilmės šalies, buvo bandančių ją nustatyti pagal produkto brūkšninį 

kodą. Vienos diskusijos dalyvis bandė nuskenuoti – nufotografuoti prekės brūkšninį kodą. Kaip jis nurodė, 

turi programėlę, kurios pagalba galima sužinoti, kokiai rinkai yra skirtas produktas.  

 

 

 

 

Pirmasis šokoladas (priskirtas Vakarų Europos rinkai): Diskusijos dalyvių buvo teiraujamasi, kokiai rinkai 

jie priskirtų pirmąjį šokoladą. Didžioji dauguma informantų, minėtąjį šokoladą „Milka“, priskyrė Vokietijos 

rinkai. Dažnai buvo nekonkretizuojama šalis, o nurodoma tik Vakarų  Europos rinka. Taip pat buvo minimos 

tokios šalys kaip: Austrija, Čekija, Prancūzija, Jungtinė karalystė, Vengrija, Belgija, Portugalija, Šveicarija, 

Italija, Slovakija, Olandija, Čekoslovakija. Dar buvo nurodoma, jog pirmasis šokoladas galėtų būti skirtas: 

Skandinavijos šalims, Vidurio ar Pietų Europos šalims bei ES senbuvėms. Keletas informantų Vakarų rinkai 

skirtą šokoladą priskyrė Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos rinkoms. 

Antrasis šokoladas (priskirtas Rytų Europos rinkai): Didžioji dauguma informantų, antrąjį „Milka“ 

šokoladą priskyrė Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos rinkoms. Dalis neišskyrė konkrečių šalių ir nurodė, jog 

priskirtų šokoladą: Rytų Europos ir Baltijos šalių rinkoms. Dar buvo minimos tokių šalių rinkos, kaip: 

Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos, Baltarusijos, Rumunijos, Čekijos, Danijos, Prancūzijos. Tie, kurie 

neišskyrė konkrečių šalių minėjo buvusio Rytų bloko šalis, Vidurio Europą, Šiaurės šalis bei „kitas mažas 

šalis, kurios laikomos antrarūšėmis“.  
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Pirmoji kava (priskirtas Vakarų Europos rinkai): Beveik vieningai buvo teigiama, jog pirmoji kava yra skirta 

Vokietijos rinkai. Kitos minėtos šalys buvo: Olandija, Austrija, Belgija, Prancūzija, Danija, Jungtinė 

Karalystė, Italija, Suomija, Šveicarija. Informantai, kurie neišskyrė konkrečios šalies minėjo, jog pateikta 

pirmoji kava galėtų būti skirta Vakarų, Centrinei ar Rytų Europai ir  Skandinavijai. Tačiau buvo manančių, 

jog pirmoji kava gali būti skirta Lietuvos ir Latvijos rinkai.  

Antroji kava (priskirtas Rytų Europos rinkai): Diskusijos dalyviai buvo labiausiai linkę teigti, jog antroji 

kava skirta Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos bei Rusijos rinkoms. Informantai, kurie neišskyrė konkrečios 

šalies minėjo, jog pateikta kava galėtų būti skirta Baltijos šalims, Rytų Europai. Taip pat minėjo, kad antroji 

kava, jų nuomone, galėtų būti skirta trečiosioms šalims, Europos, Šiaurės ir buvusioms Rytų bloko šalims, 

Centrinei, Vakarų Europai. Maža dalis informantų manė, jog antroji kava gali būti skirta Ukrainos, 

Rumunijos, Vengrijos, Olandijos bei Vokietijos rinkoms. 

Diskusijos metu dalyvių buvo teiraujamasi, ar jų nuomone, yra šalių, kurioms yra tiekiamos aukštesnės 

kokybės prekės. Informantai vieningai teigė, jog tokių šalių yra. Paprašius jas nurodyti, labiausiai išsiskyrė 

Vokietija (23,5 proc.). Taip pat dažnai buvo minima Prancūzija (14,8 proc.) bei Jungtinė Karalystė (11,9 

proc.). Dalyviai, prie geresnės kokybės prekes gaunančių šalių segmento, buvo linkę priskirti ir tokias 

valstybes kaip: Belgija (6,1 proc.), Danija (5,8 proc.), Norvegija (5,4 proc.), Austrija (5,1 proc.), Olandija (4,7 

proc. ) bei Italija (4,7 proc.). 

 

3 pav. Šalys, kuriose galimai tiekiamos geresnės kokybės prekės, proc. 
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Diskusijos dalyvių manymu, žemesnės kokybės prekes gauna Pabaltijo šalys: Lietuva (25,3 proc.), Latvija 

(20,6 proc.), Lenkija (16,3 proc.), Estija (9,8 proc.). Jų nuomone, tikėtina, jog žemesnės kokybės prekes 

gauna Rumunija (8,6 proc.) bei Bulgarija (6,9 proc.). Pažymėtina, jog diskusijos dalyviai labiausiai linkę 

teigti, jog žemesnės kokybės prekės tiekiamos naujosioms Europos Sąjungos narėms.  

 

4 pav. Šalys, kuriose galimai tiekiamos žemesnės kokybės prekės, proc. 
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1.3. Vartotojų pasirinkimas pirkti prekę kuomet manipuliuojama dvejopos kokybės tema 

Diskusijos dalyviams buvo pateikiama informacinė medžiaga, apie šaltos arbatos gėrimą „Nestea“, kuri 

parduodama skirtingose Europos Sąjungos šalyse. Pasirinktos šalys Belgija, Vokietija ir Lietuva. Dalyviams 

buvo pateiktos gaminio bei jo sudėties nuotraukos skirtingų šalių atveju. Pateiktuose skirtingų rinkų 

produktuose buvo išryškinti sudėties skirtumai. Taip pat buvo pateiktas apibendrintas produktų 

palyginimas. 

 

 

 

 

 

           Asociatyvi nuotrauka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Asociatyvi nuotrauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Asociatyvi nuotrauka 

 

Vokietijos rinkai skirta „Nestea“ 

Vokietijos rinkai skirtą šaltos arbatos gėrimą „Nestea“ rinkosi 

didžioji dauguma diskusijos dalyvių. Tai sąlygojo aiškiausia 

gėrimo sudėtis. Informantų pasirinkimui įtakos neturėjo, net 

didžiausias kalorijų kiekis. Diskusijos dalyviai Vokietijos rinkai 

skirtą gėrimą įvardijo, kaip natūralesnį dėl šviesios spalvos ir 

sudėtyje naudojamo cukraus. Taip pat informantams didesnį 

pasitikėjimą kėlė šalis, kuriai skirtas produktas. Kadangi 

Vokietija siejama, su aukšta kokybe.  

Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos 1 lentelėje. 

Belgijos rinkai skirta „Nestea“ 

Diskusijos dalyviai buvo nelinkę rinktis Belgijos rinkai skirto 

„Nestea“ gėrimo. Kadangi jo sudėtis informantams pasirodė 

labiausiai neaiški ir užslėpta. Taip pat jie teigė, jog šiai rinkai 

skirto produkto pakuotė nepatraukli. Ji nekelia, asociacijų su 

„Nestea“ prekiniu ženklu. Diskusijos dalyviams, Belgijai skirto 

gėrimo spalva, pasirodė per intensyvi. Tai sąlygojo nuomonę, 

jog pateiktame produkte naudojama daug dažomųjų 

medžiagų. Vienintelis aspektas, dėl kurio tyrimo dalyviai 

rinktųsi Belgijos rinkai skirtą „Nestea“ gėrimą tai sudėtyje 

naudojama fruktozė. Pastaroji buvo siejama su natūralumu. 

Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos 1 lentelėje. 

Lietuvos rinkai skirta „Nestea“ 

Lietuvos rinkai skirtą gėrimą informantai rinkosi dažniau nei 

Belgijos. Pagrindinis šio pasirinkimo motyvas: mažas gėrimo 

kaloringumas. Tačiau Lietuvos rinkai skirtas „Nestea“ gėrimas 

informantams pasirodė nepatrauklus dėl: neaiškios sudėties, 

naudojamų papildomų saldiklių bei tamsesnės gėrimo spalvos.  

Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos 1 lentelėje. 



 

 

1 Lentelė. Argumentai, kuriais savo pasirinkimą grindė diskusijos dalyviai, rinkdamiesi šaltos arbatos gėrimą „Nestea“. 

Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

   

Nepatraukli gėrimo 
sudėtis 
[Citatų skaičius-12] 

„Jo. O, pavyzdžiui, kitur tai tas gliukozidas, aiškinkis kas tai per..“; „Jo, aš suprantu, kas yra cukrus ir aš žinau, kad je igu jo 

įdėtume, o čia visokių prirašyta su tuo E ir turi gilintis, kas tai per daiktas.“; „Kartais, pavyzdžiui, jeigu būtų tiktai, tarkim, 

saldiklis, nu tai žmonėm, kas, tarkim, serga diabetu, tai būtų tikrai rimtas dalykas, bet dabar ir cukrus, ir saldiklis, ir dar ta 

visko daug.“; „O kodėl Belgijoj nenurodyta kiek juodosios arbatos ekstrakto, Vokietijoj 0,12 proc, lietuviams vienas.“; „Pas 

mus net nėra kalio sorbato, o kas tas kalio sorbatas?“; „Juodosios arbatos ekstrakto daug. Juodoji arbata kaip kava. 

Belgiško tikrai ne, nes čia viskas užslapstyta.“; „Ir dar be to ne tik, kad cukrus, bet dar visokia fruktozė, saldikliai ir v isa 

puokštė“; „Tai ar cukrus, ar saldikliai, vis tiek yra.. Arbatos ekstraktas, lietuviškai nenurodyta, Vokietijoje.. Tada tarkim, 

citrinų sulčių koncentrato nėra, klausimas, kas tada suteikia citrinų skonį?“; „Saldikliai iš tikrųjų kenkia sveikatai.“; „Kol negali 

skaičių visur palyginti, tol... augalinis saldiklis – jis neblogas, jis geras. Fruktozė ir stereoizomeris – jis yra geras. Čia 

nereiškia, kad blogai, bet aišku, kiekio yra šimte gramų. Nes lietuviškam fantastiškai yra. Šimtam mililitrų devyniolika kilo 

kalorijų.“; „Nu vėlgi, jeigu, gal ne viską suprantu. Sakykim belgiškoj yra, nėra citrinų koncentrato, visur kitur yra. Tai 

klausimas, kas natūraliau? Ar su citrinų koncentratu, kuris akivaizdžiai eina kaip konservantas, vadinasi kažko nėra, jeigu 

reikia parūgštinti, papildomo skonio. Tai šitoj belgiškoj yra arbatos koncentratas ir cukriukas.“; „Čia dar kokių steviolių žiūrėk, 

kas čia dar?“ 

Tyrimo dalyviai dažnai minėjo, 

jog nesirinktų Belgijos rinkai 

skirto gėrimo todėl, kad jo 

sudėtis pasirodė neaiški. Dalis 

informacijos tarsi užslėpta. Taip 

pat jiems užkliuvo tiek Lietuvos, 

tiek Belgijos rinkai skirto gėrimo 

sudėtyje be cukraus papildomai 

naudojami saldikliai.   

Patraukli sudėtis 
[Citatų skaičius-12] 

„Šiaip labai sunku išsirinkt, nes iš tikrųjų, taip sakyčiau, kad tą Vokietijos rinkai skirtą, bet ten daugiausiai kalorijų gaunasi, 

bet bent jau viskas aišku, kas ten yra sudėta.“; „Nu dabar, kai JAV pasuko atgal link cukraus, tai manau cukrus. Tas tikrai 

yra cukrus, o ne saldiklis.“; „Aš į fruktozę atkreipčiau dėmesį. Man atrodo, kad kur yra fruktozės, ten yra sveikiau. Aš 

imčiau dėl to, kad fruktozė.“; „Dėl sudėties<...>“; „Aš manau, kad imčiau vokišką. Vien dėl to, kad čia tik tai cukrus gal, 

ekstraktas juodosios arbatos, iš esmės skiriasi.“; „Kalorijų biški mažiau, tai tas vat geriau, bet šiaip vokišką, nes aiškiai 

parašyta, juodosios arbatos, pavyzdžiui, kad daugiau.“; „<...>bet nuo 19 iki 21 nėra toks didelis skirtumas. Antra, šitas 

gėrimas yra be maisto priedų ir kalio sorbato, nėra citrinų sulčių iš koncentrato.“; „Todėl, kad yra tik cukrus, be jokių 

saldiklių.“; „Kad nėra saldiklių, kad tik cukrus.“; „Visų saldiklių tik cukrus. Tik cukrus. Tikras cukrus.“; „Nesvarbu, aš tikrai 

cukrų iš visų saldiklių pripažįstu, ir visą gyvenimą neturėjau jokių ligų.“; „Nu ir geriau kalorijų daugiau, bet tai kaip suprantu 

čia dažiklių mažiau.“ 

Informantai, dėl patrauklios 

sudėties, dažniausiai buvo linkę 

rinktis Vokietijos rinkai skirtą 

„Nestea“ gėrimą. Kadangi šiai 

rinkai skirto gėrimo sudėtis, jiems 

pasirodė aiškiausia bei labiau 

natūrali. Tačiau daliai diskusijos 

dalyvių buvo patraukli lietuviška 

ar belgiška šalta arbata, dėl 

naudojamo saldiklio – fruktozės. 

Tai jiems asocijavosi su 

natūralumu. 

Kalorijų kiekis 
[Citatų skaičius-8] 

„Aš tai šiuo atveju nesirinkčiau nieko, bet jau jeigu rinkčiausi, tai rinkčiausi va šitą trečią, dėl to, kad čia mažiausiai kalorijų. 

O, man atrodo, vienodai naudingi visi. 0,1 proc. citrinų sulčių? Tai ką tai reiškia? Tai nieko.“; „Lietuvių kūdžiau tik 19 

kalorijų.“; „O aš lietuvišką tik dėl to, kad labai mažai kalorijų.“; „Aš tai rinkčiausi Lietuvai pagamintą, nes mažiausiai kalorijų.“; 

„Todėl, kad irgi turbūt pagal kalorijas žiūrėčiau<...>“; „Na, man dėl kalorijų taip pat yra labiau priimtinas lietuviškas 

variantas<...>“; „Belgijoj nepirkčiau. Jeigu kilo kalorijas meluoja tai jau ką šnekėt“; „Nors kalorijų daugiausia.“[Kalbama apie 

Vokietijai skirtą Nestea] 

Diskusijų dalyviai, kuriems 

aktualus produktų kaloringumas, 

dažniausiai rinkosi Lietuvos 

rinkai skirtą gėrimą. Tačiau buvo 

minima, kad nepaisant to, jog 

vokiška „Nestea“ kaloringiausia, 

visgi pasirinktų ją. 
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Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

Gėrimo spalva 
[Citatų skaičius-6] 

„Belgiškam tai juoda kavos, kaip „Coca Colos“. „Coca Colą“ supylę.“; „<...>ir dėl spalvos to pačio gėrimo“; „Aš neperku 

tokių, bet jeigu reikėtų tai iš visų šitų blogybių rinkčiausi Vokietijoj pagamintą, nes gal natūralesnė iš tikrųjų spalva, nes ta 

tamsesnė verčia galvoti, kad galbūt dažo yra įdėta.“; „<...> vizualiai labiau patinka vokiškas buteliukas, nu buteliukas, spalva 

ir tai, kad juodos arbatos daugiau vis dėlto yra.“; „Ne. Labiau į spalvą, nes pavyzdžiui, kai atneša mėlyną gėrimą ryškiai, tai 

kažkaip...“; „Čia tamsesnė, šviesesnė, nu skirtumas koks.“ 

Dar vienas iš argumentų, kodėl 

tyrimo dalyviai buvo labiau linkę 

pasirinkti Vokietijos rinkai skirtą 

gėrimą, tai jo spalva. Vokiškos 

„Nestea“ spalva informantams 

atrodė natūraliausia. Lietuviškos 

ir ypač belgiškos šaltos arbatos 

spalva sąlygojo manymą, jog 

šiuose gėrimuose daug 

dažomųjų medžiagų.  

Bet kurią 
[Citatų skaičius-2] 

„Ne nekreipčiau dėmesio. Nieko aš čia nežiūrėčiau, kas čia ką rašo ir ko čia yra.“; „Aš pirkčiau visas. Nematau aš čia 

problemos.“ 

Visgi daliai informantų pateikta 

informacija, apie dvejopą kokybę 

neturėjo jokios įtakos. Jie 

nurodė, kad rinktųsi, bet kurią iš 

pateiktų „Nestea“. 

Gėrimo pakuotės 
įtaka 
[Citatų skaičius-6] 

„Man gal tada trečias, tas pirmas tai išvis neaiškus.“[Kalbama apie gėrimo pakuotę]; „Forma skiriasi.“; „Tas toks man 

netikras, aš tokio nepirkčiau, tokia padielka, nes aš tokio net nematęs.“; „Man Nestea, tai man va tik šitas platesnis 

buteliukas. Tik tai. Aš kažkaip net nelabai.“; „Tas platesnis, nes gal kad nuo pat pradžių ta Nestea su tokiu platesniu, jeigu 

siauras, jau galvoji padielka bus.“; „Pakuotė man priimtina, va ta stambesnė, tie smulkūs atgyvenę variantai, mano 

manymu.“ 

Diskusijų dalyviai teigė, jog 

Belgijos rinkai skirto gėrimo 

pakuotė jiems nekelia asociacijų 

su „Nestea“ prekės ženklu. Todėl 

nekelia pasitikėjimo. Tai 

sąlygojo, jog informantai, kurių 

pasirinkimui įtakos turėjo 

produkto pakuotė, buvo linkę 

rinktis vokišką ar lietuvišką šaltos 

arbatos gėrimą.  

Rinka, kuriai skirtas 
produktas 
[Citatų skaičius-1] 

„Vokietija patikimiau galbūt. Nu toks įsitikinimas gal.“ 

Pasirinkimui įtakos turėjo ir šalis, 

kuriai produktas skirtas. Kadangi 

šalis informantui asocijuojasi, su 

aukštais kokybės standartais.  

Kiti aspektai 
[Citatų skaičius-7] 

„Čia labai negerai, čia labai dideli skirtumai.“; „Tai mes šitą senai žinom, kad skiriamės.“; „Natūralesnė spalva kaip arbatos“; 

„Vaikui čia duot atsigert, tarkim, tai jau tikrai vokišką, net nesvarstyčiau.“; „Bet čia juk būni reklamos auka. Kada tau vat 

reklamuoja šitą tamsesnį tą buteliuką.“; „Nors "Nestea" neperku niekada, nes man neskanu, bet principe, va kaip ir pradžioj, 

aklai, aš pasitikiu, kad tas "Nestea" tiek Belgijoj, tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje yra tas pats ir nusipirkčiau, gerčiau, man vis 

tiek būtų neskanu, nes kartu. Kiek ten tos arbatos yra daug ar mažai, bet čia net nuotraukoj matosi, kad jos yra skirtingos.“; 
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Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

„Jeigu būčiau visų trijų ragavus, tai rinkčiausi tas, kuris skaniausias, nes nu.. labai jau retai tą dalyką naudoju“; „Sutinku su 

jumis, kai yra, pavyzdžiui, gira, yra giros gėrimas, ar ne, yra tepusis riebalų mišinys, yra sviestas. Tai galbūt tada irgi reikėtų, 

jeigu jau labai nutolsti nuo to originalo, tai ir pavadink, kad tiesiog Nestea gėrimas, kaip alternatyva, o ne tikras daiktas, tai 

tada kažkaip išskirk tą dalyką. Yra gira, yra giros gėrimas.“; „Tai tada turėtų pavadinti tą produktą kažkokiu kitokiu jau vardu, 

kad kaip jūs sakėte, jau tada gal gėrimas ar kažkaip, kad jis neturėtų taip pat vadintis, tik sudėtis keičiasi. “; „Taip, aš tai už 

tai, kad būtų vienodas visur, nu jeigu Nestea, tai Nestea visur sudėtis ta pati, ar tu Belgijoj, ar Vokietijoj, ar Lietuvoj perki, o 

čia dabar kai kiekvienas kitaip, tai reiškias ir receptūra kitokia, nu kodėl taip yra.“; „Aš irgi pritariu kolegės nuomonei, kad 

jeigu tai yra Nestea ir tas pats produktas, jis turėtų visur būti tos pačios sudėties.“; „Kad tai būtų įtraukta į įstatymus numatyta 

įstatymuose, kad stiprinti kokybę produktų šitų, nes čia tikrai labai pažiūrėjus į šitą sudėtį tai čia baisu kaip skiriasi. Aš 

kažkaip maniau, kad dar mažiau, tik keliais procentais o,12 ir 0,1 nu tai čia skaitosi arbatos gėrimas. Čia gal iš jų kas liko 

tai dar užpylė ir mums pagamino“; „Aš tada sutikčiau, kad galėtų šalimais, vėlgi, grįžkim prie to, kad galėtų būti ta tikroji 

šalia, ir ta alternatyvi, ir tu renkiesi. Jeigu jau jie įsivaizduoja, kad žino tavo skonį, tai tu renkiesi tai, ką tau atrinko, bet tu 

pats turi savo skonį ir renkiesi, kas tau patinka. Tai nu, kad būtų galima rinktis, jeigu jau taip nori, kad jeigu jau kažkas 

nusprendžia už tave, tai tikrai jautiesi, kaip čia kažkas minėjo, įžeistas ir taip toliau.“; „Kas praleidžia šitą viską, kad taip eina 

visokios prekės mums labiau prastesnės negu vokiečiams ar autrams ar ten kitoms šalims.“; „Kodėl taip yra, šitiek yra tų 

kontroliuojančių įstaigų, sėdi visi, kavas geria ir niekas nieko, visiems dzin kaip čia kas ateina, kaip čia kas išeina.“; „Kas 

čia šitą viską praleidžia, mes patys visi suprantam kur mūsų visi pinigai dingsta ir visi sakom kur. Nėra atsakymo“ 
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1.4. Vartotojų suvokimas, apie Lietuvoje ir kitose ES šalyse parduodamų tarptautinių gamintojų (prekių ženklų) kokybę 
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Kiti su prekių kokybe susiję aspektai

Šalys, kuriose galimai prekių kokybė žemesnė

Lietuviškos produkcijos kokybė (tarptautinių
ženklų atžvilgiu)

Šalys, kuriose galimai prekių kokybė
aukštesnė

Specialiai ieškoma vietų, kuriose galima
įsigyti kitai rinkai skirtų prekių ar prašoma jų

pargabenti iš kitos šalies

Diskusijų dalyviai linkę manyti, jog egzistuoja šalys, kurios gauna aukštesnės kokybės produktus 

ir atvirkščiai. Aukštos kokybės produktai, anot tyrimo dalyvių, labiausiai būdingi Vokietijos rinkai: 

„Dėl kokybės požiūris mano, kaip minėjo, aš nusistatęs kategoriškai, kad Vokietijoj prekės yra 

geresnės negu Lietuvoj. <...>“; „Man tai kas keisčiausia, kad spalva labai skiriasi nu ta prasme gal 

pas mus labiau skrudinta nu aš nežinau, toks jausmas, kad net sudeginta kartais būna per daug. 

O vat kur parveštinė, daleiskim iš Vokietijos, mano mama Vokietijoj gyvena, parsiveža dažnai tai, 

ištikrųjų skiriasi spalva, pasidarai tai tokia šviesesnė ir skanesnė automatiškai.“. Taip pat 

informantų manymu, aukštesnės kokybės produktai yra Skandinavijos šalyse: Švedijoje, 

Suomijoje, Norvegijoje: Aš esu gyvenusi skirtingose šalyse, ir aš nepastebėjau. Va, pavyzdžiui, 

Švedija, identiška su Lietuva skoniais. Ir žmonės, žodžiu, aš ten jaučiuosi visiškai kaip namie. Na, 

bet, aš manau, kad kokybė pas juos yra aukštesnė, vis dėl to. Aš manau, kad valstybės reguliacija 

tai lemia. Viskas vizualiai taip pat, ir aplamai, jų skoniai, viskas tas pats, tas pats maistas, jie 

visiškai vienodai valgo, bet, man kažkaip, nu, nežinau, rūgščios kavos neteko gerti Švedijoj.“; 

„Skandinavijos turbūt šalys.“ [Kalbama apie šalis, kuriose aukštesnės kokybės prekės]. O 

žemesnės kokybės produktai labiau būdingi Lenkijos rinkai: „Bet Lenkijoje daug parduoda, o pas 

juos kokybė tokia pat prasta, kaip Lietuvoje. Man atrodo Lenkijoje lietuviška kokybė panaši.“.  

Tai galimai sąlygoja, poreikį ieškoti galimybių, kaip įsigyti, kitų šalių rinkai skirtų produktų. Kaip 

atskleidė tyrimo duomenys, šiuo klausimu dažniausiai kreipiamasi, į artimuosius ar pažystamus 

asmenis, dirbančius ar gyvenančius užsienio šalyse: „Aš galiu irgi pritarti, nes daugiau kaip metus 

jau kavą prašau, kad dėdė iš Vokietijos man atvežtų. Kada jau grįžta į Lietuvą - tai jau žino, kad 

jau be prašymų, kad jau man kavos pupelių parvežtų.<...>“. Taip pat buvo minimos prekyvietės, 

kuriose prekiaujama produktais, skirtais užsienio rinkoms: „Ir kuo toliau, tuo labiau, jūs pažiūrėkit 

dabar, aš, man labai būdavo keista, Aleksoto turguje, jeigu teko būti, yra stalai nukrauti vokiška 

kava. Žmonės ten perka dantų pastą, muilą, nesvarbu, kad tai yra viskas per vieną eurą brangiau. 

Ir skirtumas taip, skalbimo milteliai, nu absoliučiai viskas, net mačiau ir vaikiškus mišinėlius 

atvežę ir prekiauja. Žmonės eina perka, gi negauna nei jokių čekių, nei jokių nieko, atrodo va, bet 

kokybę perką reiškias.“.  

Svarbu pažymėti, jog informantai itin aukštai vertina lietuviškus prekės ženklus, todėl jie linkę 

pakeisti tarptautinius ženklus, lietuviškomis alternatyvomis: „<...> Nors mes turim, yra tokių 

produktų tikrai, puikių produktų, kur užsieny nenusipirksi, kas liečia Rokiškio kietąjį sūrį, daug 

sūrių valgius, mėgstu, ir iš užsienio vežuos nemažai, kada turiu galimybę. Bet va kietąjį, man tai 

nėra nieko geresnio nei lietuviškas sūris.“; „„Milkos“ ar „Pergalės“ ten suvalgai kaip tą patį. 

Galvoji, kad ten „Milka“ geresnė, bet pati ta „Pergalė“ gera.“ 
Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos prieduose 
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1.5. Dvejopos produktų kokybės klausimo aktualumas Lietuvoje ir ES šalyse 
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kokybės problemą

Lietuvos gamintojai taip pat naudoja
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Dvejopos kokybės problemos nėra

Dvejopos kokybės klausimo aktualumas
Lietuvoje

Pasyvus požiūris į dvejopos kokybės
problemą

Tyrimo dalyviai linkę manyti, jog ekonomiškai stiprioms Europos šalims dvejopos kokybės klausimas 

yra neaktualus: „Didžiosios valstybės Europos Sąjungoj neturi tos problemos, jie turi gerus produktus, 

jiems tas neįdomu, tie kur sėdi prie valdžios stalo, mūsų mažųjų čia tų visų, naujųjų tų, buvusių..“. 

Priešingai nei Lietuvai. Nors dvejopos kokybės problema yra žinoma, jau ne vienerius metus, tačiau 

dabar ji aktyviai eskaluojama ir masinėse medijose. Tai sąlygoja ir aktyvesnes diskusijas visuomenėje 

bei išaugusį šios problemos aktualumą Lietuvoje: „Taip, tai čia vėl. O šiaip tai aišku, spauda, televizija, 

tai kada, juk niekas labai nesidomi, kol nekyla tokie ažiotažai kažkokie, kol kažkas tai kažko tai 

nepajudina, kada pradeda eskaluoti spaudoje, televizijoje tą temą, aš nemanau, kad mes čia labai 

visi domėjomės tais produktais, kol nebuvo va čia šitaip oficialiai pareikšta, kad vis tik ta kokybė 

nevienoda. Nu tiesiog, imi, perki, kas tau skanu, kas tau neskanu tu atmesdavai tiesiog taip 

nesąmoningai, ir viskas. O vat kada jau pradėjo šnekėt spaudoj, kad čia nevienoda, kad mums 

žemesnės, prastesnės kokybės, nu tai tada, aišku, tas etiketes galbūt labiau pastudijuoji nuėjęs, 

pasidomi, tada daugiau pasiskaitai, nu tai tada gal vat ir kyla tokia mintis, kad taip nu, kodėl mes 

turim mokėt iš tiesų nežemą kainą netgi už tos vat prastos kokybės tuos produktus?“. Diskusijos 

dalyvių manymu, dvejopos kokybės problema nėra dirbtinai suformuota, kadangi savo išsakytą 

nuomonę jie gali pagrįsti, konkrečiais pavyzdžiais bei asmenine patirtimi: „Na antrarūšiais galbūt mes 

nesijaučiam iš tikrųjų, bet gal tiesiog daugiau iš praktikos žmonės šituos dalykus kalba. Šiaip 

nemanau, kad kažkuris iš mūsų išsigalvoja, kad valgom prastesnį produktą. <...>“.  

Diskusijos dalyviai pastebi, jog patys vartotojai itin pasyviai reaguoja į dvejopos kokybės problemą. 

Anot informantų, tikslinga būtų atsisakyti vartoti produktus, kuriems taikomas dvejopos kokybės 

standartas: „Manęs tai visai nežeidžia, niekas neliepia pirkti šitą kavą. Jeigu kalbėt apie kitus 

produktus, pavyzdžiui, jeigu mes žinom, kad vat šitas šokoladas pritaikytas mūsų rinkai, Rytų rinkai, 

yra prastesnis, tai pirkime tą lietuvišką šokoladą, kuris yra labai pakankamai tikrai geresnės 

kokybės.<...>“; „O tai čia sakykim vėlgi iš kitos pusės pažiūrėjus, galbūt tai mūsų šalies yra bėda, kad 

mes negalim išsireikalauti sau tų vienodų sąlygų. Nes nu, Europos Sąjungoj, nu taip, nuostatos visiems 

vienodos. Galbūt tai, kaip sako, mumyse bėda, kaip tautoje. Ne mūsų skoniuose, ne kažkur tai, aišku, 

jeigu ta produkcija būtų tiekiama tokia, kokia, nu kodėl, gi sakau, mažas akmenukas didelį vežimą 

nuverčia.“; „Aš manau, kad dabar čia viskas priklauso jau ir nuo mūsų. Nes mes kaip ir gaunasi, kad 

atsibundam. Galim pasirinkti. Ir jeigu, kaip sakėt nepirksim, nu tai ir nesiūlys tada, nebus kas perka 

tiesiog.“. Tačiau pažymima, jog ribotas asortimentas ne visada leidžia tai padaryti: „Tai kokie galimi 

pasirinkimai, nepirkt ir ką valgyt. Kyla klausimas kur pirkti, tai tada ir lieka vat ir pirkti kitur ar pirkti 

čia. Šokolado neužauginsi. Atsisakyti, bet ne visų produktų įmanoma atsisakyti.“ 
Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos prieduose 
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Tyrimo dalyvių nuomone, Lietuvą tarptautiniai gamintojai vis dar priskiria, prie trečiųjų šalių: „<...>Tikrai, o manau, dėl to Lietuvai prastesnės kokybės veža produktus, nes kaip ir 

Parlamente, niekur į tą Lietuvą taip rimtai nežiūri, kažkaip vos nelaiko atsilikusia kažkokia šalis.<...>“; „Tikiesi, kad turi būt, bet reikia suprast, kad mes esam trečioji šalis jiems ir 

viskas. Mes niekados nebūsim jiems lygiaverčiai, nežinau, gal po 50 metų, gal kažkada ateity. Reikia dėl to nesinervuoti.“. Todėl informantai jaučiasi diskriminuojami bei žeminami, 

kadangi moka ne mažesnę, o neretai ir didesnę kainą už produktus, kurie, jų nuomone, žemesnės kokybės nei kitose ES šalyse: „Aš asmeniškai tai irgi tikrai jaučiuosi įsižeidusi, vat 

palaikau kolegos nuomonę. Kodėl mus tokiais antrarūšiais, kaip pasakyt.. Na, dar pavyzdžiui ta kava, tai iš Vokietijos, kur parveža, dar net pigiau pas mus nusipirkt, kai parveža 

žmogus, kuris parduoda negu, kad mes čia galim nusipirkt su akcija tą pačią kavą, tą Dallmayr, pavyzdžiui, irgi. Nu tai irgi, Vokietijoj mes gavom už 3 eurus, o čia jau 3,59 su akcija. 

Nu tai kaip pavyzdys.“;. „Toks nepilnavertiškumo arba savivertės mažesnės jausmas kyla, kad mes nu rytuose... Tuomet toks jausmas atsiranda, kad daugmaž, kad ir kiek berašytų 

"Made in Germany" nesvarbu, kiek čia Lietuvoj pardavinėtų, nepatikėsi, kad "Made in Germany".  Ta prasme, kad tokia pati, kaip Vokietijoj. Sakykim atsiranda vis tiek toks kiek jūs 

norit bevežkit, kiek norit bepardavinėkit su kokioms akcijom ar be jų, vis tiek nepatikės.“ 

Diskusijos dalyviai pažymėjo, jog ir Lietuvos gamintojai naudojasi dvejopos kokybės standartu, savo vartotojų nenaudai: „Mes turim ledų fabriką, turim ledų fabriką. Gamina ledus, 

kurie eina į Ameriką, eina į Rusiją, tą pačią vat Rusiją. Ir tiek į Ameriką, tiek į Rusiją eina su natūralia grietinėle, o į Lietuvą eina su milteliais visais.“; „Nu dabar paėmus logiškai taip, 

dabar paėmus taip  jogurtus tuos pačius lietuviškus. Lietuvoj produktai viskas normaliai. Juos importuoja į užsienį. Ir tuos pačius Lietuviškus užsieny nu kas į užsienį siunčiama yra ir 

tuos pačius Lietuvoj. Abudu sudėk į krūvą. Jie skirias. kaip diena su naktim.“. Taigi vietinės rinkos gamintojų požiūris neišvengiamai paaštrina dvejopos kokybės problematiką. Tai 

vartotojams galimai suponuoja, jog tarptautiniams gamintojams taip pat būdingas dvejopos kokybės standartas.  

Tyrimo dalyvių manymu, dvejopos kokybės apraiškas Lietuvoje gali sąlygoti ir ribota vartotojų perkamoji galia: „Nu matot, tas teisingumo jausmas, aišku labai gerai, bet aš bijau, 

kad mes galėtume neįpirkti tų teisingų produktų.“. Tyrimo dalyviai, skeptiškai vertino, gamintojų tvirtinimus, jog produktų sudėtis keičiama, siekiant produktą pritaikyti atitinkamos 

rinkos skoniams: „Bet vat kalbant apie maisto produktus ir kai kyla čia.. nu šioks toks, va jūs, kad kodėl skiriasi ir taip toliau, tai tie gamintojai ir aiškina, kad čia pritaikyta kiekvienos 

šalies rinkai, žmonių skoniams ir taip toliau. Bet labai įdomu, ar jie atliko kokius tyrimus, kad čia mes tokį norim ar ten šokoladą, ar ką nors, nes kiek žinau, tai mūsų visi tie gaivieji 

gėrimai įdėti dirbtiniai saldikliai, ar ne, bet savose šalyse tai jie nededa dirbtinių saldiklių, jie deda natūralius. Natūralų cukrų. Nu tai nežinau.“; „Kodėl jie turėtų adaptuotis? Jeigu 

mes turim savo pieno pramonę, turim dar kažką, nu kodėl vakaruose gamintojas turi pataikyti į mano šaltibarščius? Vat aš šito momento visam tame reikale nesuprantu. Jis yra 

gamintojas. Jis gamina iš savo produktų. Jis žiūri savo šalies situacijos.“.  

Visgi, dalis informantų nesutiko, jog dvejopos kokybės problema egzistuoja. Jų manymu, ši problema, formuojama visuomenėje vis dar gajų įsitikinimų: „Drįsčiau teigti, kad ir 

įsitikinimas gali būti. Ne visuomet galiu pastebėti, kad tikrai ta kokybė vienareikšmiškai pas mus yra blogesnė, ne visų produktų turiu omeny. Tikrai kartais gali būt, kad išvažiuosi 

kažkur nusipirki skaniau. Vėl gi savęs paties tikinimas irgi gali būt.“; Aš noriu dar pasakyti, tai ką jūs kažkiek paminėjote, galbūt tai iš tikrųjų veikia mūsų subjektyvumas, kad jeigu 

geri arbatą kur nors Indijoje, ji atrodo skanesnė, nes čia tikra indiška arbata. Geri Lietuvoj - nu čia ne tas. Nors gal ne, gal tik jums taip atrodo, kad Ispanijoj kažkas ten skaniau, 

vynas, Italijoj picos, o Prancūzijoj kruasanai.“ 
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1.6. Produktų grupės, kurių kokybė Lietuvoje ir užsienyje skiriasi 

 

7 pav. Produktų grupės, kurių kokybė Lietuvoje ir užsienyje skiriasi. Kategoriją pagrindžiančių 
teiginių skaičius. 
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Diskusijos dalyviai išskyrė, jog to paties, tarptautinio ženklo produkcija, Lietuvos ir 

užsienio rinkoms žymiai skiriasi. Pagrindiniai įvardinti skirtumai, tai: skoninės savybės, 

kvapo intensyvumas, spalvos sodrumas: „Aš dabar kai turiu vaikų šokoladinis kremas 

yra einamas dalykas. Kas palyginus va Nutella, čia perkant Maximoj jaučiasi sviestas, 

jaučiasi kakava, tikrai. Ir perkant ir kai esam gavę iš Anglijos dovanų. Va kaip tik 

lauktuvių, kai važiuoja sakom parvežkit. Tai net nėra palygint. Nupirk ir padėk 

Maximos, Norfos nesvarbu ar iš ten atvežta. Tai tas atvežtas jau per dieną ir neliks. 

Šita nu mes, nu savaitę, tik pusryčiams. Va šitą tai jau su šaukštais. Nes ir tikrai jaučias. 

Čia kai perkam jaučias labiau sviesto labai daug ir kakavos kartumas tas toks jaučiasi. 

Tikrai.“; „Taip, o va kur atveža tai tiesiog kaip pieniškas šokoladas. Labai saldus, 

skanus. Ir kvapas, va net kai atidarai tą vat visai kitas. Lietuvišką atsukai, neužuosi to 

kvapo jokio. Nu vat šokoladas paprasto. Iš ten mes gaunam, atsuki tai kvepia, tikrai 

kvepia.<...>“[Kalbama apie Nutella]; „<...>Ir dar vat apie itališką kavą Illy, man jinai 

labai patinka ir aš galvodavau, nu čia Lietuvoj, Rimi parduotuvėj, jinai brangi yra ir jau 

tikrai kokybiška ir gera, kol neatvažiavo pas mane vienas pažįstamas iš Milano, aš jį 

pavaišinau ta kava iš Rimi pirkta, tai jisai sakė, jūs, viešpatie, jūs ant tiek nemokat 

kavos gert, neužtenka, kad kavą plikotės ir dar geriat jūs tokią kavą lenkiško pilstymo. 

Ir dabar jis siunčia dažnai, atsiunčia itališkos tos kavos Illy, ir kvapios, ir birumas, labai 

didelis skirtumas.“ „<...>Nors kai gyvenom Kipre, ta Lipton arbata žalia, čia Lietuvoj 

mačiau tik butely. O Kipre būdavo skardinėm, tai nežinau ar dėl to skirias ar dėl tos 

pačios kokybės. Bet Kipre iš skardinės Lipton žalia arbata tikrai buvo skanesnė negu 

Lietuvoj iš bambalio. Ir tas skonis, ir kvapo tiek nebūdavo nors nežinau. Čia Lietuvoj 

nėra skonio, bet yra kvapas, o Kipre atvirkščiai, ten nėra kvapo bet yra skonis.“; 

„Kokybė ten geresnė, vis tiek geresnė. Čia jinai jaučiasi, kad yra sudeginta. Atsivežu iš 

ten kiek man reik, bet ir nusiperku, kad jeigu pritrūksta. Man va paskutinį kartą va 

trūko, nes tik po naujų metų išskrendu vėl atgal. Tai vienu žodžiu, absoliučiai, jinai 

juoda, padeginta, net į stiklinį puodelį įdėjus matosi skirtumas kavos.<...>“.  

Pastebima, jog prekės rūšies ir tarptautinio ženklo kokybės sąvoka vartotojui turi 

tarpusavio sąryšį. Jei vietinėje rinkoje parduodamų produktų kokybė žemesnė, tai 

vartotojui suponuoja, jog ir tarptautinius prekės ženklus atstovaujantys produktai yra 

galimai žemesnės kokybės ir atvirkščiai.  Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos prieduose 
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1.7. Vartotojų keliami lūkesčiai prekių kokybei 

 

8 pav. Vartotojų keliami lūkesčiai prekių kokybei. Kategoriją pagrindžiančių teiginių skaičius. 
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Tyrimo dalyviams buvo sudėtinga nurodyti, kas apsprendžia produkto kokybę. Jų 

nuomone, tai itin kompleksiškas bei daug aspektų apimantis reiškinys. Visgi kokybė 

informantams labiausiai asocijavosi su produkto skoninėmis savybėmis: „Ta prasme 

tai apskritai yra kokybė, kokia jos definicija, o kas sudaro tą kokybę tai nežinau, kokia 

yra kokybiška prekė. Tai turbūt yra ta, kurią tu paragavai, bet neragavai skanesnės ir 

geresnės, ta ir bus kokybiška. Jeigu nežinotumėm kad yra geresnių, tai šitas būtų 

automatiškai kokybiškas ar ne?“.  

Tyrimo dalyviai išsakė lūkestį, jog priklausymas Europos Sąjungai, jiems, kaip 

vartotojams, turi užtikrinti, vienodą tarptautinių produktų kokybę: „Ne aš manau, kad 

Europos Sąjunga turi būti Europos Sąjungai. Visiem, ne taip, kad čia Lietuvai, čia tam 

kitam.“; „Esam Europos Sąjungoj visi kartu tai ir norim, kad visi vienodai.“. Šį lūkestį 

atspindi ir informantų tikėjimas lygybe, kuris sąlygoja, jog tyrimo dalyviai tikisi, gauti 

tokius pat kokybiškus produktus kaip ir Vakarų šalys: „Supratimas gal, kad visi žmonės 

šiaip jau yra lygūs ir visi nusipelnė gyventi vienodai gerai. Ir vienodai sveiką gauti 

maistą, kokybišką, ir kad nėra kažkokių ten viršesnių vienų už kitus.“. Taip pat prekių 

kokybei keliamus lūkesčius formuoja informantų noras tikėti gamintojų garbe bei 

mokama kaina už produktą: „Aš tai galvoju vis tiek, didžiulė kompanija, nu tai vis tiek 

būtų negarbė daryt tokius dalykus, būtų negarbė iš tikrųjų, pagalvojus. Bet jei 

kompanijai, aišku, Lietuvoj yra per maža rinka, čia išvis ne rinka, čia jiems ten tiktai 

nuošimtis, bet kad vis tiek nu<...>“. Tyrimo dalyviai tikisi, jog mokama pakankamai 

aukšta kaina, kuri beveik nesiskiria ar net yra didesnė nei Vakarų valstybėse, turi 

užtikrinti ir tokią pat produktų kokybę: „Moki vienodą, panašią kainą tai nori ir gaut. 

Kodėl turim prastesnę už tą pačią kainą. Vis tiek Vakarų Europos ir Lietuvos kainos 

labai panašios.“. 

 

Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos prieduose 
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1.8. Vartotojų sprendimą pirkti ar nepirkti prekę lemiantys veiksniai 

 

 

9 pav. Vartotojų sprendimą pirkti ar nepirkti prekę lemiantys veiksniai. Kategoriją 
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Tyrimo dalyviai rikdamiesi prekę yra labiausiai linkę analizuoti jos sudėtį: „<...>pirmiausia 

tai žiūriu turbūt į sudėtį. Aišku čia pirmoje eilėje. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, kad kuo 

mažiau E raidelių būtų, kurioj tu šaly bepirktum. Ar Lietuvoj, ar Vokietijoj, ar dar kažkur 

tai. Pirmoj eilėj.<...>“; „<...>Bet tarkim įsigyti, man tai kokybė yra, iš ko jis yra pagamintas, 

kas jame yra įdėta. Tai sudėtį aš visada maksimaliai stengiuosi žiūrėti. Ir tam tikra prasme, 

vat du šokoladai. Gal aš labai klystu, bet tai vienas yra su mažiau užrašų, kitas yra jau su 

tarpininkų, platintojų užrašais, vadinasi. Tai va ta minus kokybė, tiek kiek yra tarpininkų, 

platintojų ir panašiai.<...>“. Ypatingai tai aktualu naujų produktų atveju. Taip pat sudėtis 

atidžiau analizuojama, mokant didesnę kainą už produktą bei kuomet jis skirtas vaikų 

vartojimui: „Taip, bet čia sakau, yra keli tokie produktai Lietuvių, žinai jie apie tą alyvuogių 

aliejų ir žinai, kad jau reikia žiūrėt, nes tu tikrai moki kaip ir geresnius tuos pinigus ir norisi 

to skanesnio produkto. Ir tada jau labai nagrinėji, bet jeigu nu va paprasta.“; „Aš, jeigu 

einu neskubėdama į parduotuvę, tai stengiuosi visų prekių, ką dedu į vežimėlį, skaityti 

etiketes, nes turiu vaiką mažą, ai tai čia reikės vaikui, tai reik pasiskaityt, jeigu aš einu 

greit, tai ką žinau, ką valgius, ragavus, greit pasiimi, neskaitai nieko. Nei kainų žiūri tada, 

nei etikečių skaitai, o turint laiko visada skaitau. Ir atkreipiu dėmesį, ar čia pagaminta, 

galiojimo data, ir paskui jau ten sudėtis, kas įeina.“. Kasdienio vartojimo produktų 

sudėties ilgainiui imama netikrinti: „Sakau mes, įsikandam, įsimylim, o naują produktą 

analizuojam labai plačiai. Mano vyras labai skaito tas etiketes.“. Tačiau informantai 

pažymėjo, jog pateikiama sudėtis ant produktų yra neretai neaiški, parašyta smulkiu 

šriftu, todėl sudėtinga ją analizuoti. Tai lemia, jog tokių produktų vengiama: „Dabar jau 

pastebėjau, kad anksčiau gal ir rašydavo tais, suprantamais žodžiais, o dabar viskas yra 

cheminiais junginių pavadinimais. Perskaitai ir "what"?<...>; „<...>bet tarkim kai maistą 

pasižiūrėdavau, ir etiketę paskaitydavau, konkrečiai sudėtį, tai užtrukdavau daug, įskaityt, 

kas viduje yra įdėta. Ir dabar šiek tiek ta patirtimi ir remiuosi, kai va žinojau kas yra 

geriau<...>“; „Nu aš neskaityčiau. Aš nelabai ten įskaitau.<...>“.  

Pažymėtina, jog renkantis produktus tyrimo dalyviams itin didelę įtaką turi, jo kilmės šalis. Informantai linkę išskirti tam tikras šalis, kaip kokybės etaloną. Dažniausiai šis reiškinys siejamas 

su Vokietija. Diskusijų dalyviai prilygina šią šalį aukštiems kokybės standartams: „Manęs asmeniškai neatgrąso, bet kaip perskaitau, kad Vokietija tai žinant vis tiek Vokietijos aukštus 

standartus. Kažkiek gal...“. Informantai neigiamai vertina žymėjimą, kuriame nurodoma, jog produktas pagamintas Europos Sąjungoje: „Man tai vis tiek, asmeniškai nepatingiu paieškot 

"Made in" kur rašo, kad ir tarp tų daug raidelių, kažkodėl nežinau, aš galvojau, kad čia visi žiūri, kur "Made in", o čia pasirodo aš mažuma tokia esu. Tai dabar va daug kas nori dėt, 

pagaminta Europoje.“; „Jo ir labai iš tikrųjų pradėjo erzinti, nes labai daug produktų pradėjo rašyt "Pagaminta ES" ir labai mane pradėjo šitas dalykas erzinti. Nes ankščiau išskirdavo ar 

Lenkija ar Lietuva ar kaži kur.“. Kadangi, jų nuomone, toks ženklinimas slepia svarbią informaciją.  
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Dar vienas veiksnys lemiantis, informantų pasirinkimą - yra reklama bei masinės medijos. Jos konstruoja norą įsigyti prekę, pasitikėjimą prekių ženklais bei skatina jų žinomumą: „Tas turėtų 

įtakos, be abejo Milka, visi žinom tą Milką. Per teliką grūsta kokia dešimt metų, ta karvutė lankose. Vis tiek užfiksuota smegenyse.“. Taip pat turi didelę įtaką pirminiam impulsui įsigyti 

nežinomą produktą: „Bet tai faktas, kad jos daro labai didelę įtaką, ypatingai formuojant pirmąjį įspūdį, jeigu tu neturi jokios konkrečios asmeninės patirties, tai reklama daro patį tą pirminį 

kelią į pirkėjo kišenę. Bet jeigu jau yra asmeninė patirtis, tai ko gero, tos reklamos poveikis šiek tiek sumažėja, nes jau turi kuo konkrečiai remtis.“; „<...>aš esu girdėjęs, kai bobutės 

parduotuvėj sako: perkam šitą, nes reklamoj rodė.“. Reklamos paveikumas, anot tyrimo dalyvių, didžiausias vaikų segmentui: „Ypač vaikai. Pastebėjau aš parduotuvėse, kad jie pasižiūri tų 

reklamėlių. Suaugę nežiūri, o vaikai visas reklamas žino. Pas suaugusį paklausk jis nežinos, o vaikai žinos. Ir jis ateina ir prašo, o tėvai perka.“. Pastebima, jog reklama gali turėti ir atvirkštinį 

poveikį vartotojui. Aktyviai reklamuojami produktai suponuoja nepasitikėjimą: „Aš manau, kad labai lemia ta reklama, kaip ir daug kam. Bent jau mano tokia asmeninė nuomonė yra, kad 

reklamuoja tai, ko žmonės neperka, kas galbūt nėra ten labai kokybiška, patrauklu, tai reikia išreklamuoti, kad pirktų. Nes jeigu geras daiktas, tai aš manau, kaip kad minėjot, iš lūpų į lūpas 

ir tikrai jam nereikia to televizoriaus ar tų reklamų. Bet nu tokie dalykai kaip Coca-Cola, tai manau, kad jo...“. 

Informantų nuomone tarptautiniai prekių ženklai, turintys patrauklų įvaizdį bei ilgametį įdirbį, yra suformavę aukštesnį patikimumo lygį bei lojalių vartotojų rinką. Tai sąlygoja, jog 

informantai tokius produktus įsigyja nesigilindami į kitus aspektus: „<...>"Coca-Cola" išvis jokio skirtumo, tikrai niekada gyvenime etiketės neskaičiau ir neskaitysiu<....>“; „<...>Sakykim, 

vakarų civilizacija, na ir tas lūkestis jis natūraliai išplaukia. Praėjusį mėnesį teko lankytis Centrinėje Afrikoje, tai nuėjom į tokį barą. Karšta, šiek tiek nosis lupasi ir panašiai, ir va ta šalta 

Coco-Cola tarp kitų kažkokių pasirinkimų, bet imi tą Coco-Cola, kadangi žinai, kad blogiausiu atveju blogai nebus, ar ne. Tai va toksai na jisai, vėlgi lūkestis jis toksai su kokybe reikšmingai 

siejasi.<...>“.  

Tyrimo dalyviams renkantis prekę, gana aktuali ir jos pakuotė. Solidesnė pakuotė jiems suponuoja geresnę kokybę: „Aišku, žinoma. Kur yra tas mažas buteliukas, kur parduotuvėse 

nebematau, kiek ieškojau nerandu. Bet nueikit į kavinę, į restoranus, jie atsiveža tuos buteliukus. Visai skirtumas kitas, absoliučiai, kitas skirtumas yra. Bet ką paimkit, netgi skardinėj yra 

skanesnis negu plastikiniam butely.“. Patraukli pakuotė gali turėti įtakos pasirinkant naują produktą: „Aš tai iš tikrųjų, jeigu ieškai ir nežinai, ko ieškai, tai atkreipi dėmesį pirmiausiai į 

pakuotę, kad ji kažkuo patrauktų, o tada jau imi, nagrinėji sudėtį arba nenagrinėji<...>“. Taip pat šis veiksnys turi didelę įtaką vaikų segmentui: „Jo, vat vaikams tas toksai kažkas, jiems 

labai groja tie dalykai visą laiką groja, pakuotė pakeista, va žiūrėkit, nu tiek to, ten didesnis ar mažesnis, vis tiek ten būna kitokia pakuotė, visą laiką nusipirksi, visą laiką, kažkur nuvažiavęs 

tikrai nusipirksi, bent aš visąlaik nuperku.“. 

Informantai linkę prekes rinktis pagal savo patirtis bei artimųjų rekomendacijas. Pastarosios leidžia įvertinti produktų skonines savybes. Pastebima, jog tokiu atveju renkantis produktus į 

jų sudėtį informantai nėra linkę gilintis. Įvertinę produkto skonį apsisprendžia, ar jį toliau vartoti, ar atsisakyti: „Pagal skonį tokiu atveju. Jeigu jis nevalgomas, nu tai aš aišku, kad noriu 

geresnio produkto. Tai čia vienareikšmiškai.“; „Pirmiausiai iš skoninių savybių patirties, būtent jinai nulemia tą sudėtį, tiesiog patinka. Nes jeigu neskanu ta sudėtis nelabai ką lemia, jei 

neskanu tai neskanu.“; „Na gal tiesiog tas.. kažkokio tai žmogaus patirtis ir jis vat tau tą mintį, tą patirtį duoda - jau tu šitos tai tikrai ne, jau tik šita, sakykim.“. 

Informacija apie dvejopą prekių kokybę galimai turėtų neigiamą įtaką renkantis prekę. Visgi, tyrimo dalyviai pastebi, jog asortimentas yra gana ribotas, todėl ne visuomet turi kuo pakeisti 

prekę: „Tai požiūris gal yra vienas dalykas, o elgesys kitas. Galim mes žinoti, kad tos prekės prastesnės, bet jeigu tik jų ir turim, tai jas ir toliau perkam.“. Taip pat pastebima, jog tyrimo 

dalyviai yra linkę neatsižvelgti, į neigiamus produkto aspektus, jei jį mėgsta ir nori įsigyti. Įsigydami tokį produktą, jie nelinkę gilintis ir į jo sudėtį.  

Tyrimo dalyviai teigia, jog finansinė padėtis apsprendžia galimybę rinktis vieną ar kitą produktą. Ribotos finansinės galimybės lemia, jog prekė perkama neatsižvelgus į kitus aspektus 

išskyrus kainą: „Esminis dalykas galbūt yra kaina, ypatingai Lietuvoj, nes kad tu ir žinai, kad tai yra blogai, bet tu negali elgtis kitaip, tavo finansinė situacija kitaip neleidžia. Tai čia ir yra 

esminis faktorius.“ 
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10 pav. Dvejopos kokybės klausimo aktualumas įvairioms prekių kategorijoms. Kategoriją 
pagrindžiančių teiginių skaičius. 

 

 

 

Pažymėtina, jog informantai vieningai nutarė, jog visų produktų kokybė 

yra vienodai svarbi: „Aš nežinau ar yra, ar visiškai išskirti svarbiausius 

man visi maisto produktai yra svarbūs.<...>“. 

Anot tyrimo dalyvių, didesnį dėmesį tikslinga skirti kasdienio vartojimo 

produktams bei tokiems produktams, kurie neturi lietuviškų alternatyvų: 

„Ir turbūt aktualiausia tiems produktams, kurių naudojam daug, bet 

neturim lietuviško analogo, pavyzdžiui, kavos niekaip Lietuvoj, arbatos tai 

tik tai va žolelių, tai ir tada išeina, kad mes turim daug atsivežti, tai ir tas 

produkcijos rūšis turėtų būti kažkaip didesnis dėmesys atkreiptas, kad vis 

dėlto gautume pakankamai gerus.“. Taip pat svarbu užtikrinti bazinių 

produktų, kurie perdirbami, kokybę: „Nu tai sakykim kasdienio 

vartojimo, baziniai produktai, iš kurių dar kažką gaminame, ar ne? 

Pienas, mėsa, ir visi kiti produktai. Kas čia dar? Daržovės, duona, nu vat 

ką imam ir gaminamės.“. Taipogi, kokybės klausimas aktualus kalbant 

apie produktus skirtus vaikams: „Man, asmeniškai, šią dieną aktualiausia 

yra vaikų prekės. Ta kokybė. Mažą berniuką turiu, tai gal kad ir vaiko 

susilaukiau tai užtai vat norisi tos kokybės, žiūrėti, kad kur sveikiau, kad 

geriau ir ieškau ir tikrai netingiu ir manau ateity visiem sakysiu, tik 

žiūrėkit.“  

 

Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos prieduose 

19

6
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Visos produktų grupės svarbios
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Žymėjimas ant pakuotės

Tyrimo dalyviai dažniausiai minėjo produktų ženklinimo priemonę, kuri galėtų 

sumažinti, jų kaip vartotojų pažeidžiamumą. Jie pažymėjo, jog informacija pateikiama 

ant pakuotės yra per smulkaus šrifto, paini ir neaiški: „Susierzinu aš, nes akinukai, ne 

visada aš juos turiu su savim, ten darbe, prie kompiuterio lieka, o parduotuvėj kartais 

neturi ir nu vat pasižiūri, norėtum paskaityt ir nebematai, nes per smulku ir ranka darosi 

per trumpa.“; „Sudėtis per smulkiai, ta prasme pasimeti kai daug kalbų, tau labai daug 

laiko užtrunka kol tu surandi lietuvių. Tai tiesiog kažkaip tai išskirtinumo lietuvių kalba 

jeigu mums būtų prekė, pirmoj vietoj kažkaip jinai išryškint.“; „Principe, va taip va, šitų 

visų kolegų pasisakymą, taip galima sakyt, kad priverčia mus maisto garantai vos ne 

chemikais tapt, nes turim tada aiškintis, kaip kas ten gaunasi. Tai aš vat dar kartą 

pasižiūrėjau, tai man vat toks pateikimas, čia kažkokios labai didelės informacijos 

neduoda, Jis toks visas gaunasi kratinys, viena kalba vienai šaliai, kitai šaliai. Nu tikrai 

galėtų būt vat kaip jūs paminėjot, kad parašyta, kiek ta paros norma yra 

rekomenduotina, kas jau yra, tarkim, neleistina, surašytų ir parašytų, kiek čia yra šitam 

daikte to įdėta.“. Informantų nuomone, tikslinga svarbiausius aspektus išryškinti ir 

pateikti aiškiau bei matomesnėje vietoje. Aktualiausia išryškinti produkto 

sudedamąsias dalis bei pagaminimo vietą: „Derėtų aiškesnį žymėjimą priimti, kadangi 

dabar užsižaidėme su dvidešimt E, ir visiškai neaišku, kuris tas E realiai yra geras 

konservantas, nes ne visi E yra blogi. O galbūt iš tikrųjų derėtų apsiriboti tam tikru 

žymėjimu, išryškinant arba pagaminimo vietą, jeigu žmonėms tai yra svarbu, ar ne? 

<...>Tai tie kriterijai turėtų matytis ne taip, kad aš turiu penkias minutes vartyti, o būtų 

labai aiškiai pažymėta. Tai ir tada viskas išsisprendžia.“; „Turėtų būt kažkaip aiškiau 

išskirta ir tikrai nemanau, kad užtenka pirkėjui užrašo, kad pagaminta ES. Tikrai čia nėra 

pakankamai informatyvu. Čia tiesiog gali suprast, kad pagaminta Europos žemyne, tas 

pats bus. Tiek pat naudinga informacija, pagaminta Europos žemyne.“. Informantai 

neigiamai vertintų ženklinimą, jog produktas skirtas tik Lietuvos ar Rytų Europos rinkai; 

„Jo, nes jeigu būtų parašyta „pagaminta Rytų Europai“, labai pablogintų produkto 

įvaizdį.“ 

 

Visos informantų išsakytos nuomonės pateikiamos prieduose 
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Dar viena priemonė, kurios pageidautų tyrimo dalyviai – vartotojų švietimas. Informantų nuomone, jis turėtų būti sistemingas, apjungiantis visas amžiaus grupes. Tikslinga 

švietimą pradėti bendrojo lavinimo įstaigose: „Švietimas nuo mažumės, nuo mokyklos pradinių, kad tie vaikai būtų daugiau dominami šitais dalykais, koks poveikis organizmui, 

kas įtakoja tuos neigiamus produktus, kokios pasekmės, tai jau jie supras. Nes dabar va dukra jau aštuntokė, jau penktoj klasėj ji girdėjo pamokose kažkur, diskusijose per 

biologiją, kad tas cukrus taip nesveika, kas tie sveiki produktai, kas jie yra, skaito sudėtį parėjus, nagrinėja, sako, kad man nepirk nesveikų produktų. Atsiranda toks užsidegimas 

ir noras kažką sužinoti, vadovautis jau sveikai. Na, aišku, tai būna laikina dažniausiai, paskui praeina ir paskui jau žiūrėk, kad paskui palaipsniui viskas ir važiuojam toliau - 

čipsai.“. Informacija turėtų būti koncentruota, aiški bei lengvai prieinama. Tikslinga pasirinkti ne vieną informavimo šaltinį: „Ir informacija visais būdais apie tai. Ir televizijoj 

ir portaluose. Keli dalykai, kad duotų informacijos. Tada vienu žodžiu žmonėms įskiepytų, nes kitaip vienas praleis iš vieno galo kitas iš kito. Bet, kad užsifiksuotų.“. Naudinga 

informaciją pateikti ne tik internetinėje erdvėje, bet ir per televiziją, informacinės laidos formatu: „Jeigu būtų specifinė laida šia tema tai taip, bet tik ne delfi ir taip toliau. Aš 

asmeniškai nepasitikiu tokiu delfiu, nu ten viskas atbulai. Nebent būtų laida, kažkas tai tokio. Bet tas žurnalistas, kuris nėra toks šališkas vestų daleiskim tokią laidą ir būtų 

kažkokia laida, kad žmonės matytų per televiziją.“. Kaip pastebi tyrimo dalyviai, kad ši priemonė būtų efektyvi reikalingas ir vartotojų suinteresuotumas: „Kas neklauso, 

manau, ne. Kas neklauso, kas nesidomi jam vienodai šviečia ką jisai valgo. Tai, aš manau, ten jam gali šnekėt ir jis negirdės, praleis pro ausis. Kas domisi gal ir taip suranda 

tą informaciją. Kartais, kad ir tam pačiam delfi skaito, kodėl, kažkas lieka galvoj.“. 

Informantai pastebi Lietuvoje veikiančių institucijų, kurios užtikrina produktų kokybę, neveiksnumą: „Pas mus tų institucijų yra, bet jos, kad jos neveiksnios, nepilnai atlieka 

savo darbus, tai čia kita bėda“. Tai sąlygoja informantų lūkestį kurti nepriklausomą, tarptautinę kontrolės instituciją: „Nu aš įsivaizduoju, kad Europos Sąjungoje yra kažkas, 

kas atsakingas už tą maisto produktų kokybę. Tiesiog, kad būtų kažkokia grupė žmonių, kurie tą tiekimą kontroliuotų ir žiūrėtų, tarkim<...>“. Taip pat diskusijų dalyviai mato 

poreikį, griežtinti kontrolę tiek vietinei produkcijai, tiek importuojamiems produktams: „Aktualu ne tik su tais pačiais prekių ženklais, bet ir tai, kad galėtų griežčiau reguliuoti 

mėsą, apdirbimo procesus.“. Matomas poreikis, koreguoti įstatyminę bazę, apimančią tiek Lietuvos įstatymus, tiek Europos Sąjungos direktyvas, reglamentuojančias 

produktų kokybę: „Pagrindinė diskusija kyla dėl to, kodėl taip yra, nes, kad taip yra - tai manau visiem aišku, kaip ir ką girdim, kad kiekvienas, kuris ragauja - tai ir pasako. 

Tai turbūt tie žmonės, kurie neragauja, gali samprotaut, kad yra kažkaip kitaip. Tai turbūt didesnis klausimas yra kodėl taip yra. Tai nežinau, jeigu kažkam įdomu – tai, mano 

nuomonė, yra dvi priežastys - tai viena yra įstatymų reglamentavimas, galimai, kadangi kai kurios šalys yra reglamentavusios, kad, tarkim negalima, va tam tikrų medžiagų 

- tai vadinasi reikia gamybai naudoti aukštesnės medžiagos arba tu negali importuot į tą šalį. Tai va, negali importuoti - nėra verslo, vadinasi naudoji geresnę kokybę. Tai 

Lietuvoj to, kiek žinau, nėra - tai dėl to ir gaunam, kitas dalykas yra - nuvežk į Vokietiją tokią produkciją ir niekas ten jos nevalgys. Mes valgom ir niekas labai nesiskundžia, tai 

turbūt čia yra teisinės priežastys.“; „Noriu pasakyti, kad Europos Sąjungos aktai turbūt nedraudžia gamintojams gaminti vienodas prekes visom šalims, užtat man atrodo, 

kad čia ir yra spraga, kuria naudojasi tie gamintojai ir už tai jie turi tokią teisę. Manau, kad skiriasi kečupas, galimai, kaip jau čia yra, kad tai yra gražesni, nesvarbu, sakykim 

ten yra daugiau pomidorų, tos pastos, ko gero mažiau. Šiaip kas mane, sakykim domina ir kas, sakykim, na, kad skonis yra viena ir iš tikrųjų, kad nebūtų priedų tai kažkokių, 

kurie kenkia sveikatai.<...>“.  
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Informantai kelia lūkestį, kad to paties prekės ženklo produktai būtų, kiek tai įmanoma labiau vieningos sudėties nepriklausomai nuo to, kokiai rinkai jie skirti. Tai sąlygoja 

poreikį kurti vieningą produktų standartą: „Aš tai pavyzdžiui Lietuvos vietoj nelabai sutikčiau, aš norėčiau, kad jeigu aš žinau šitą brandą, žinau šitą produktą ane, tai aš 

nusipirkęs čia, gaunu tokį patį, kokį pavyzdžiui nuvažiavęs, nu per visą Europą į Graikiją tarkim. Lygiai tas pats daiktas, o dabar jeigu pirks visiškai skirtinga tauta ane, 

vieni vienaip gyvena, kiti kitaip, o whatever, mėgsta skirtingus dalykus. Bet tas brandas taip turi vadintis, jis turi būt toks pat, tokio paties skonio, tokios pačios sudėties.“; 

„Aš tai manau, kad turėtų būt identiškas. Jeigu to paties gamintojo, pavyzdžiui, Milka šokoladai, jis turėtų būti lygiai tas pats. Jeigu mes turim vat du šokoladus, jie turėtų 

nesiskirti, negali būti, kad vienam palmių aliejus, kitam dar kažkas, vienam 50 gramų riešutų, o kitam 10 gramų riešutų.“; „Receptūra turi būt nustatyta, jeigu, sakykim, 

toks gaminys, jo receptūra turi būti identiška visose šalyse. O jeigu ne, tai jisai skirtingas įpakavimas turi būt, skirtingas žymėjimas, ir kainos, kai nustato. Bet čia turi būt, 

žodžiu, vienodai. Tai čia paprastas dalykas. Čia man atrodo ir ta diskusija mūsų, ir prasidėjo Lietuvoj, ir kitur ta diskusija nuo to, kad receptūra lygtai panašu viskas, bet ir 

ne tas.<...>. Tyrimo dalyviai nuogąstauja, jog tokios priemonės įgyvendinimas sudėtingas: „Bet va sakau, su ta gamyba taip yra, kad vieni turi vieną gamyklą, ir vienoj 

viską daro -jie tik užsimaišo tą su riešutais tai ir visiem iš vienos partijos tiesiog pakuotę keičia, o kai būna kelios gamyklos, nu tai vadinas vienoj kita technologija, kitoj - 

kita, ir važiuoja.“.  

Buvo išsakytas lūkestis įkurti nepriklausomą instituciją, kuri periodiškai tikrintų prekių kokybę ir viešai skelbtų rezultatus. Tikslinga, jog rezultatai būtų paskelbiami ne tik 

specializuotoje svetainėje, bet ir kitose informavimo priemonėse: „<...>jeigu būtų kažkokia vat tokių, autoritetinga organizacija, portalas, nežinau, skelbiantis informaciją 

apie tai, kad va, ištyrėm šokoladą, tai jeigu jie pasiektų tą visuomenės pasitikėjimą, tai be abejo.“; „Tai va turi kažkur medijose išeiti, nu tos informacijos bent dalis, kur 

ieškoti, tiems, kas ja domisi.“. Taip pat šios institucijos aptikti neatitikimai turėtų pasiekti ne tik vartotojus, bet ir gamintojus. Tokia institucija galėtų įpareigoti gamintojus 

gaminti kokybiškesnį produktą: „Galima būtų, bet nu nežinau ar įsteigtų įstaigą, kiek tai kainuotų, tai tie pirkėjai, kurie veža masiškai sandėliuose, atvežus, tai iš tos 

partijos, imtų iš, kaip jų ten daug atveža vienetų, bet kuriuos atsitiktinai pasirinktų ir patikrintų, kad ar atitinka standartą ar yra nuokrypis, nes jeigu yra nuokrypis, iškart 

utilizacijai. Tai pajaustų šiaip iš tikrųjų, kad nu neleistų pardavinėt ir nu lieptų nu suutilizuot, o ne kažkur atgal išvežti, kad kitur perparduotų, tai biškį.“. Tačiau kilo 

nuogąstavimų, kaip turėtų veikti toks mechanizmas ir ar jis gali būti efektyvus: „Kažkaip aš kaip tik kitoje pusėj esu. Aš galvoju, kad valstybė nesugebės patikrinti, tai bus 

pinigai, mechanizmai, tai bus biudžetas, krūva reikalų, bus labai brangu, tada pasidarys neefektyvu. Manau, kad turi būti susitarimas bendroj Europoj, nes tarkim Lenkai 

paims vienokius, Lietuviai kitokius ekspertus ir vėl viskas susimaišys, nors ir matuos tą patį.<...>“.Tyrimo dalyviai išsakė nuogąstavimus, jog tokios papildomos priemonės 

galėtų sąlygoti tik prekių kainos, o ne kokybės augimą. 



 

 

Kokybinio tyrimo išvados  

 

Vartotojų suvokimas apie Lietuvoje ir kitose ES šalyse parduodamų tarptautinių gamintojų (prekių ženklų) 

kokybę  

Diskusijų dalyviai linkę manyti, jog egzistuoja šalys, kurios gauna aukštesnės kokybės produktus ir atvirkščiai. Gautieji 

kokybinio tyrimo duomenys atskleidė, jog aukštesnės kokybės prekės labiau būdingos Europos Sąjungos narėms 

senbuvėms. O žemesnė kokybė labiau priskiriama Naujosioms Europos Sąjungos narėms - Pabaltijo valstybėms. Tai 

galimai sąlygoja poreikį ieškoti galimybių, kaip įsigyti kitų šalių rinkai skirtų produktų. Kaip atskleidė kokybinio tyrimo 

duomenys, šiuo klausimu dažniausiai kreipiamasi į artimuosius ar pažystamus asmenis, dirbančius ar gyvenančius 

užsienio šalyse. Taip pat buvo minimos prekyvietės, kuriose prekiaujama produktais, skirtais užsienio rinkoms. Tačiau 

svarbu pažymėti, jog informantai itin aukštai vertina lietuviškus prekės ženklus. Todėl jie linkę tarptautinius ženklus 

pakeisti, lietuviškomis alternatyvomis. 

Dvejopos produktų kokybės klausimo aktualumas Lietuvoje ir ES šalyse 

Vadovaujantis kokybinio tyrimo duomenimis galima daryti prielaidą, jog ekonomiškai stiprioms Europos šalims 

dvejopos kokybės klausimas yra neaktualus. Priešingai nei Lietuvai, kuri vis dar priskiriama, prie ekonomiškai silpnesnių 

šalių segmento. Nors dvejopos kokybės problema yra žinoma, jau ne vienerius metus, tačiau dabar ji aktyviai 

eskaluojama ir masinėse medijose. Tai sąlygoja ir aktyvesnes diskusijas visuomenėje bei išaugusį šios problemos 

aktualumą Lietuvoje. Kokybinio tyrimo duomenys atskleidė, jog informantai turi asmeninių patirčių, kurių dėka gali 

teigti, jog dvejopos kokybės problema nėra dirbtinai sukonstruota. Tai vartotojus galimai skatina, atsisakyti 

tarptautinių prekių ženklų vartojimo. Tačiau ribotas prekių asortimentas ne visuomet leidžia tai padaryti. Kokybinio 

tyrimo duomenys rodo, kad dvejopos kokybės standartas sąlygoja, jog vartotojai jaučiasi diskriminuojami bei 

žeminami. Kadangi moka ne mažesnę, o neretai ir didesnę kainą už produktus, kurie, jų nuomone, žemesnės kokybės 

nei kitose ES šalyse. Pažymima, jog ir Lietuvos gamintojai naudojasi dvejopos kokybės standartu, savo vartotojų 

nenaudai. Taigi vietinės rinkos gamintojų požiūris, neišvengiamai paaštrina dvejopos kokybės problematiką. Jei 

vietinėje rinkoje dirbantys gamintojai taiko dvejopos kokybės standartą, tai vartotojui suponuoja, jog ir tarptautinius 

prekės ženklus atstovaujantys gamintojai galimai taiko dvejopos kokybės standartą. 

Gautieji kokybiniai duomenys rodo, kad dvejopos kokybės apraiškas Lietuvoje gali sąlygoti ir ribota vartotojų perkamoji 

galia. Galimai tarptautiniai gamintojai yra priversti keisti produktų sudėtį, kad jų produkcija būtų prieinama 

ekonomiškai silpnesnių rinkų vartotojams. Dar vienas tarptautinių gamintojų argumentas, dvejopos kokybės 

standartui, pateisinti yra produkto pritaikymas atitinkamų regionų skoniams. Tačiau gautieji tyrimo rezultatai rodo, 

jog gamintojų siekis pritaikyti produktą neturėtų turėti reikšmingos įtakos, dvejopos kokybės klausimui ir sąlygoti 

žemesnę produkto kokybę.  

Tačiau gautieji kokybiniai duomenys parodė, jog yra ir priešingų nuomonių, kurias atstovaujantys asmenys linkę 

manyti, jog dvejopos kokybės problema yra sąlygota visuomenėje vis dar gajų įsitikinimų. 

Produktų grupės, kurių kokybė Lietuvoje ir užsienyje skiriasi 

Kokybinio tyrimo duomenys atskleidė, jog to paties, tarptautinio ženklo produkcija, Lietuvos ir užsienio rinkoms 

skiriasi. Pagrindiniai produktų skirtumai apima: skonines savybes, kvapo intensyvumą, spalvos sodrumą. Pastebima, 

jog prekės rūšies ir tarptautinio ženklo kokybės sąvoka vartotojui turi tarpusavio sąryšį. Jei vietinėje rinkoje 

parduodamų produktų kokybė žemesnė, tai vartotojui suponuoja, jog ir tarptautinius prekės ženklus atstovaujantys 

produktai yra galimai žemesnės kokybės ir atvirkščiai. 

Dvejopos kokybės klausimo aktualumas įvairioms prekių kategorijoms 

Gautieji kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog visų produktų kokybė yra vienodai svarbi. Tačiau didesnį dėmesį 

tikslinga skirti, kasdienio vartojimo produktams bei tokiems produktams, kurie neturi lietuviškų alternatyvų. Taip pat 

svarbu užtikrinti bazinių produktų, kurie perdirbami, kokybę. Taipogi, kokybės klausimas aktualus kalbant, apie 

produktus skirtus vaikams.   
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Vartotojų keliami lūkesčiai prekių kokybei 

Kokybinio tyrimo duomenys rodo, jog narystė Europos Sąjungoje vartotojams turi užtikrinti, vienodą tarptautinių 

produktų kokybę. Šį lūkestį atspindi ir informantų tikėjimas lygybe, kuris sąlygoja, jog tyrimo dalyviai tikisi, gauti tokius 

pat kokybiškus produktus, kaip ir Vakarų šalys. Taip pat prekių kokybei keliamus lūkesčius formuoja informantų noras 

tikėti gamintojų garbe. Tikimasi, jog mokama pakankamai aukšta kaina, kuri beveik nesiskiria ar net yra didesnė nei 

Vakarų valstybėse, turi užtikrinti ir tokią pat produktų kokybę. 

Vartotojų sprendimą pirkti ar nepirkti prekę lemiantys veiksniai 

Kokybinio tyrimo duomenys rodo, kad renkantis prekę vartotojui didelę įtaką turi pastarosios sudėtis. Ypatingai tai 

aktualu naujų produktų atveju. Taip pat sudėtis atidžiau analizuojama, mokant didesnę kainą už produktą bei kuomet 

jis skirtas vaikų vartojimui. Kasdienio vartojimo produktų sudėties ilgainiui imama netikrinti. Pažymėtina, jog 

pateikiama sudėtis ant produktų yra neretai neaiški, parašyta smulkiu šriftu, todėl sudėtinga ją analizuoti. Tai lemia, 

jog tokių produktų vartotojai vengia. Svarbu pažymėti, jog renkantis produktus vartotojui itin didelę įtaką turi jo kilmės 

šalis. Tokioms šalims, kaip Vokietija, yra priskiriamas kokybės etalono statusas. Tai lemia, jog vartotojai labiau linkę 

įsigyti produktus, pagamintus šalyse, kuriose kokybės standartai itin aukšti. Produkto kilmės šalies svarba galimai 

sąlygoja, neigiamą vartotojų požiūrį į produktų ženklinimą „pagaminta ES“. Kadangi toks ženklinimas slepia svarbią 

informaciją.  

Dar vienas veiksnys galimai lemiantis, vartotojų pasirinkimą yra reklama bei masinės medijos. Jos konstruoja norą 

įsigyti prekę, pasitikėjimą prekių ženklais bei skatina jų žinomumą. Taip pat turi didelę įtaką pirminiam impulsui įsigyti 

nežinomą produktą. Reklamos paveikumas didžiausias vaikų segmentui. Pastebima, jog reklama gali turėti ir atvirkštinį 

poveikį vartotojui. Aktyviai reklamuojami produktai suponuoja nepasitikėjimą produktu. Tačiau tyrimo duomenys 

rodo, kad tarptautiniai prekių ženklai, turintys patrauklų įvaizdį bei ilgametį įdirbį yra suformavę aukštesnį patikimumo 

lygį bei lojalių vartotojų rinką. Tai sąlygoja, jog vartotojai tokius produktus įsigyja nesigilindami į kitus aspektus.  

Vartotojams renkantis produktą įtaką gali turėti jo pakuotė. Solidesnė pakuotė suponuoja geresnę kokybę. Patraukli 

pakuotė gali lemti, jog vartotojas įsigis nežinomą produktą. Taip pat šis veiksnys turi didelę įtaką vaikų segmentui.  

Gautieji kokybiniai rezultatai atskleidė, jog vartotojai linkę prekes rinktis pagal savo patirtis bei artimųjų 

rekomendacijas. Pastarosios leidžia įvertinti produktų skonines savybes. Pastebima, jog tokiu atveju renkantis 

produktus į jų sudėtį vartotojai nėra linkę gilintis. Įvertinę produkto skonį apsisprendžia, ar jį toliau vartoti, ar atsisakyti.  

Vadovaujantis gautaisiais kokybinio tyrimo duomenimis, galima daryti prielaidą, jog informacija, apie dvejopą prekių 

kokybę galimai turėtų neigiamą įtaką renkantis prekę. Visgi, esamas asortimentas yra gana ribotas, todėl ne visuomet 

yra kuo pakeisti prekę. Taip pat kokybiniai duomenys rodo, jog vartotojai nelinkę atsižvelgti į neigiamus produkto 

aspektus, jei jį mėgsta ir nori įsigyti. Tokio produkto sudėtis taip pat nereikšminga. Vadovaujantis kokybinio tyrimo 

duomenimis galima daryti prielaidą, jog finansinė padėtis apsprendžia galimybę rinktis vieną ar kitą produktą. Ribotos 

finansinės galimybės lemia, jog prekė perkama neatsižvelgus į kitus aspektus išskyrus kainą.  

Vartotojų lūkesčiai priemonėms, užtikrinančioms jų apsaugą ir mažinančioms pažeidžiamumą 

Vadovaujantis kokybinio tyrimo duomenimis galima teigti, jog efektyviausia priemone, kuri mažintų vartotojų 

pažeidžiamumą ir užtikrintų jų apsaugą būtų aiškesnis informacijos pateikimas ant pakuotės bei specialus produktų 

ženklinimas. Taip pat kokybinio tyrimo dalyviai buvo linkę manyti, jog būtų prasmingas vartotojų švietimas bei 

griežtesnė produktų kontrolė. Vadovaujantis kokybinio tyrimo duomenimis, galima teigti, jog galimos tokios vartotojų 

apsaugą užtikrinančios priemonės kaip: vieningas produktų standartas bei nepriklausomos, tarptautinės kontrolę 

vykdančios institucijos įkūrimas.  
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Rekomendacijos 

 

Produktų ženklinimas 

Kokybinio tyrimo dalyviai labiausiai išskyrė produktų ženklinimo problemą. Vadovaujantis minėto tyrimo duomenimis 

galima daryti prielaidą, jog šios priemonės įgyvendinimas galėtų sumažinti vartotojų pažeidžiamumą. Remiantis 

kokybinio tyrimo duomenimis informacija ant pakuotės pateikiama per smulkiu šriftu. Tai lemia, jog dalis vartotojų, 

ypatingai vyresnio amžiaus, neturi galimybės išsiaiškinti informacijos apie produktą. Todėl tikslinga didinti šriftą, kuriuo 

pateikiama informacija ant produkto pakuotės. Taip pat tyrimo dalyviams produktų sudėtis dažnai yra neaiški, sudėties 

elementai įvardijami nežinomais cheminių elementų pavadinimais. Tai sąlygoja poreikį supaprastinti sudėtyje 

pateikiamą informaciją, kuri būtų aiški kiekvienam vartotojui. Taip pat tikslinga svarbiausius aspektus išryškinti ir 

pateikti aiškiau bei matomoje produkto vietoje. Tikslinga sukurti spalvinį ar simboliais grįstą ženklinimą, kuris padėtų 

vartotojams greičiau identifikuoti svarbią informaciją. 

Vartotojų švietimas 

Dar viena priemonė, kuri vadovaujantis gautaisiais kokybinio tyrimo duomenimis būtų tikslinga - vartotojų švietimas. 

Ši priemonė turėtų būti sisteminga, apjungianti visas amžiaus grupes. Tikslinga švietimą pradėti jau bendrojo lavinimo 

įstaigose. Informacija turėtų būti koncentruota, aiški bei lengvai prieinama. Tikslinga pasirinkti ne vieną informavimo 

šaltinį. Naudinga informaciją pateikti ne tik internetinėje erdvėje, bet ir per televiziją, informacinės laidos formatu. 

Aukštesnė kontrolė 

Kokybinio tyrimo duomenys rodo, kad tyrimo dalyviai nusivylę, Lietuvoje veikiančių institucijų, kurios užtikrina 

produktų kokybę veikla. Tai sąlygoja poreikį griežtinti kontrolę tiek vietinei produkcijai, tiek importuojamiems 

produktams. Vadovaujantis gautaisiais kokybinio tyrimo duomenimis galima daryti prielaidą, jog tikslinga koreguoti 

įstatyminę bazę, apimančią tiek Lietuvos įstatymus, tiek Europos Sąjungos direktyvas, reglamentuojančias produktų 

kokybę. Taip pat tikslinga griežtinti ne tik kontrolės mechanizmus, bet ir keisti kokybės standartą, keliant aukštesnius 

reikalavimus prekių kokybei. Tikslinga aukštesnius kokybės standartus taikyti produktams, kurie neturi lietuviškų 

alternatyvų, skirtų vaikų vartojimui bei baziniams produktams, kurie naudojami perdirbimui. 

Nepriklausomų specialistų tarptautinė kontrolės institucija 

Gautieji kokybinio tyrimo duomenys rodo, kad tikslinga kurti nepriklausomą instituciją, kuri periodiškai tikrintų prekių 

kokybę ir viešai skelbtų rezultatus. Tikslinga, jog rezultatai būtų paskelbiami ne tik specializuotoje svetainėje bet ir 

kitose informavimo priemonėse, kurios labiau prieinamos visų segmentų vartotojams. Taip pat šios institucijos aptikti 

neatitikimai turėtų pasiekti ne tik vartotojus, bet ir gamintojus. Tokia institucija galėtų įpareigoti gamintojus gaminti 

kokybiškesnį produktą. Tačiau kilo nuogąstavimų, kaip turėtų veikti toks mechanizmas ir ar jis gali būti efektyvus. 

 

Vieningos produktų sudėties standarto užtikrinimas 

Kokybinio tyrimo duomenys atskleidė, jog keliamas lūkestis, kad to paties prekės ženklo produktai būtų, kiek tai 

įmanoma labiau vieningos sudėties nepriklausomai nuo to, kokiai rinkai jie skirti. Tai sąlygoja poreikį kurti vieningą 

produktų standartą. Pastarasis turėtų būti įprasmintas įstatyminėje bazėje. Tikslinga vieningą produktų standartą 

apibrėžti Europos Sąjungos direktyvose, kadangi jis turėtų būti taikomas tarptautiniams prekės ženklams. Šio 

standarto nesilaikymas turėtų sąlygoti atitinkamų sankcijų taikymą gamintojams.  
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Priedai 

 
1 priedas. Vartotojų suvokimas apie Lietuvoje ir kitose ES šalyse parduodamų tarptautinių gamintojų (prekių ženklų) kokybę. 

Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

Šalys, kuriose galimai prekių 
kokybė aukštesnė 
[Citatų skaičius-28] 

„Dėl tų lazdyno riešutų tai irgi paantrinsiu, kad jei pas mus ragaudamas lazdyno riešutą. Tu gali ragauti tokio 

kartumo, nes jis turbūt jau pabuvęs kažkur ten buvo, palaikytas, pabrandintas, o jeigu toj pačioj Vokietijoj, ar kad ir 

toj pačioj Lenkijoj, tarkim, tai tu gali pagaut visai kitą dalyką. Galbūt jie tas gamyklas turi Lenkijoj, ir gal jas ten 

fasuoja į tą pusę. Į Vokietiją arčiau, į mūsų pusę arčiau.“; „Iš tikrųjų, dabar labai didelio skirtumo nedaryčiau tarp 

Vokietijos ir Lenkijos, nes kadangi, tas lenkiškų parduodamų produktų patirtis man yra gera. Tikrai geresnė kokybė 

nei Lietuvoje. Tai todėl  nedaryčiau skirtumo, nes lenkai nenori, kad jų žmonės būtų apgaudinėjami, jie irgi balsą 

kelia ir jie rūpinasi, kad tas pats Budveiseris čekiškas alus, kad jis būtų tikrai iš Čekijos atvežtas, o ne kažkur 

išpilstytas.“; „Man tai kas keisčiausia, kad spalva labai skiriasi nu ta prasme gal pas mus labiau skrudinta nu aš 

nežinau, toks jausmas, kad net sudeginta kartais būna per daug. O vat kur parvežtinė, daleiskim iš Vokietijos, mano 

mama Vokietijoj gyvena, parsiveža dažnai tai,  iš tikrųjų skiriasi spalva, pasidarai tai tokia šviesesnė ir skanesnė 

automatiškai.“; „<...>Nu ypač Švedijos, Suomijos va tų šalių. Vokietijos tai irgi veža jau daugelis prašom, kad 

parvežtų pupeles iš ten. Nes jau pas mus pupelės tai...“; „Jo, tenka, ko labiausiai, kas man nepatinka Lietuvoj tai 

tos prekės, norėtųsi vos ne užsipirkt kokioj Anglijoj, grįžt ir čia lietuviškų prekių visai nepirkt. Nesąmonė.“; „Tas pats 

ir milteliai. Iš Lietuvos neperku. Aš perku iš Amerikos.“; „Kaimynė turi anūkus, dukra nuvažiuoja, visada grįžta iš 

Anglijos ir parsiveža baisius maišus maisto produktų iš ten.“; „Jogurtus, Prancūzijoj yra daug skanesni negu pas 

mus. Daug skanesni. Ten visai kitas skonis, visai kitas ingredientas dėtas, nu jie skiriasi absoliučiai.“; „<...>Nes 

jinai tikrai Prancūzijoj yra super gerai.“[Kalbama apie kavą]; „Aš esu gyvenusi skirtingose šalyse, ir aš 

nepastebėjau. Va, pavyzdžiui, Švedija, identiška su Lietuva skoniais. Ir žmonės, žodžiu, aš ten jaučiuosi visiškai 

kaip namie. Na, bet, aš manau, kad kokybė pas juos yra aukštesnė, vis dėl to. Aš manau, kad valstybės reguliacija 

tai lemia. Viskas vizualiai taip pat, ir aplamai, jų skoniai, viskas tas pats, tas pats maistas, jie visiškai vienodai valgo, 

bet, man kažkaip, nu, nežinau, rūgščios kavos neteko gerti Švedijoj.“; „Aš nepastebėjau Italijoj nekokybiškų prekių.“; 

„Arba, pavyzdžiui, Ispanijos, parvežė gėrimus iš Ispanijos ir analogiškai žiūrim čia, Lietuvoj. Patiko ten labai, atvežė 

lauktuvių.. nusipirkom, atsiprašau, kompotą.. Nu visai ten kitas buvo.“; „Kalbant apie tą pačią Ispaniją, aš gal prieš 

kokį 12 metų gyvenau, buvom mes ten, atostogavom nepilnai mėnesį. Tai kalbant tiek apie šokoladus, kad ir ta 

pati Coca-Cola skardinėse visiškai yra kitokia negu, kad mes geriam čia.“; „Šveicarija, Belgija“[Kalbama apie šalis, 

kuriose aukštesnės kokybės prekės]; „Skandinavijos turbūt šalys.“ [Kalbama apie šalis, kuriose aukštesnės 

kokybės prekės]; „Jo, skandinavų šalys.“ [Kalbama apie šalis, kuriose aukštesnės kokybės prekės]; „Va, pavyzdžiui, 

žuvų piršteliai, vis man kolegės dukra ten gyvena Norvegijoj daug metų ir atvažiuojant va čia prieš Kūčias, savo 

mašina važiavo ir, žinot, atvežė visoms po pakuotę. Ir kai iškepėm, tai nu mūsų, net kaip sako, net negulėjo prie tų 

pirštelių, nors vadinasi žuvų piršteliai.“; „Dėl kokybės požiūris mano, kaip minėjo, aš nusistatęs kategoriškai, kad 

Vokietijoj prekės yra geresnės negu Lietuvoj. <...>“; „<...>Ir yra norma nuo-iki. Tai va, tai vokiečiams bus daugiau, 

ties viršutine riba, į Rytus atveš prie apatinės ribos, bet bet kokiu atveju tai bus tas pats batonas, ta pati bandelė, 

tas pats brand'as, tas pats pavadinimas. Nes jeigu perpjaus arba nedatrauks kažkiek, jau nebegali vadintis taip. 

Diskusijos dalyviai kalbėdami, apie 

aukštesnės kokybės prekes 

labiausiai išskyrė Vokietiją. Taip 

pat gana dažnai buvo minimos 

Skandinavijos šalys: Švedija, 

Suomija, Norvegija. Kitos minėtos 

šalys: Prancūzija, Čekija, 

Šveicarija, Belgija, Austrija, Didžioji 

Britanija.  
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Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

Bet yra ribos. Ir vat, tarkim, sakau Vakaruose svyruoja ties viršutine riba, o pas mus veža, šiek tiek mažiau prideda.“; 

„Bet šiaip tai yra nustatyta kiekvienam tam produktui normos. Tai norma yra, sakykim, kaip pavyzdį sakau, nuo 

dešimt iki dvidešimt. Tai jeigu Vokietijoje yra nustatoma, kad produktas turi būti dvidešimt atitikti, viršutinę normos 

ribą, tai Lietuvoje galbūt bus penkiolika. Ne apie visus produktus, bet kai kuriuos tai tikrai, nu kur reglamentuoja jau 

tenai visokie maisto ir veterinarijų tarnybų dokumentai, tai tos normos jos atitinka normą, bet ribos viršutinė ir 

apatinė tai yra tikrai skirtumas.“; „Na, mano nuomone, tai, pavyzdžiui, šokolado geresnio negu Austrijoj, Šveicarijoj, 

niekur nerasi. Nes ten tikrai labai kokybiškas jis, ten, tarkim, Mocarto tie šokoladai, tai nu tikrai nežinau, nesu radęs 

skanesnio kol kas. O šiaip gal tokią trumpą istoriją aš galiu papasakot, kaip mes gyvenom Čekijoj keletą mėnesių, 

bet buvom nuvykę į Austriją aplankyt. Ir mes tiesiog ant vakarienės draugas išėjo, aš tuo metu kažkaip labai, tuo 

metu buvo labai populiaru ir valgydavom daktarišką dešrą iš Lietuvos būdavo atveždavau aš ten atvažiuodamas. 

Ir Panerio, tą brangesnę, būdavo pati brangiausia Panerio dešra. Ir iš tikrųjų vat Austrijoj jis nuėjo nupirkt vakarienei 

kažko ir parsinešė jis dešros. Ir mes kažkaip, jis padarė sumuštinių, paragavom, sakom iš kur tu gavai 

tos Panerio dešros? Tai, o ten jis pirko pačios pigiausios dešros, kurios tiktai galėjo. Tai toks gaunasi, kad ten kokia 

prekė pigiausia ir ji atitiko tą kokybę, kur pas mus jau brangiausia. Nežinau, koks ten skirtumas tos kainos, bet tikrai 

buvo nemažas. Tai tas iš tikrųjų labai nustebino. Paskui visa kita, tai nu tikrai toj Austrijoj tai jautiesi, kad.. Tu viską 

bandai pirmą kartą. Kur tik nueini, kažką paragauji, pirmą kartą, dar to neragavęs, tas pats koks nors kepsnys tikrai 

iš mėsos, ne iš kažko.“; „Nu tai Vokietija, Didžioji Britanija.“[Kalbama apie šalis, kuriose prekių kokybė geresnė]; 

„Nu man septynis metus teko gyvent užsieny, tai aš ten ne tik „Jacobs” bandžiau atsigert kavą. Visokių kitokių yra. 

Nežinau, man teko šiaurinėj Airijoj, tai aš kažkaip „Jacobs” negerdavau, mes gerdavom tą kitokią kavą, itališką 

kavą pagrinde gerdavom ir ten kokybė yra puiki.<...>“; „<...>Šiaip prekių parveža iš Vokietijos man, patinka aliejus, 

sakykim. Tai va taip.“; „Būdavo iš Norvegijos, Lietuvoj net neperku.“[Kalbama apie šokoladą]; „Žinokit Prancūzijoj 

irgi yra visko, iš tikrųjų. Bet jau ką gamina patys tikrai prancūzai, ne įvežtinio, tai tikrai kokybė labai gera. Aplamai 

ten kokybę labai žiūri, nors ten irgi galima ir tų pigesnių nusipirkt, prastesnių ir geresnių, bet pačių prancūzų tai 

kokybė labai gera.“; „Makaronai skanesni, geltonesni Norvegijoj.“; „Nu kondensuoti, jo. Tai vokiški tai grynai, grynai 

valgyt ir valgyt gali. Skonis tai to vokiško tai atsisėdi valgai ir valgai.“; „Bet tom stipriom šalim: Vokietija, Prancūzija. 

Stiprios tos Europos Sąjungos pirmosios.“[Kalbama kokioms šalims yra tiekiami aukštesnės kokybės produktai] 

Šalys, kuriose galimai prekių 
kokybė žemesnė 
[Citatų skaičius-5] 

„Na, aš net negalėčiau vardinti, kad visur vakarų Europoje yra vienoda kokybė. Tikrai skiriasi dar per šalis. Dar 
pasakyčiau, kad Prancūzijoje prasta kokybė.“; „Bet Lenkijoje daug parduoda, o pas juos kokybė tokia pat prasta, 
kaip Lietuvoje. Man atrodo Lenkijoje lietuviška kokybė panaši.“; „Na, Lenkijoj kiek žinom irgi tokios pačios 
prastesnės prekės, bet jos yra pigesnės - ir kava, ir milteliai skalbimo. Nu pavyzdžiui, čia visi Lazdijai ir važiuoja 
apsipirkti į Lenkiją vakarais. Va dabar nuvažiuotumėm, tai kas antras pirkėjas būtų iš Lazdijų. Tik šiandien mes čia. 
Tai aš manau tik dėl to, kad pigesnės.“; „Ne visas prekes lenkiškas irgi gali nusipirkti. Nes ten irgi kokybė, kaip ir 
visur. Nuvažiuoji, pasirenki, tai skalbimo priemones, kad būtų ne lenkiška.“; „Taip, taip. Duonos ten nepirksi, mėsa 
irgi prastos kokybės, dažniausiai mums netinka. Dešros tuo labiau, dešrelių išvis negalima valgyti, tai žiūri va tokių, 
kaip ir pavyzdžiui, ar sauskelnės, ar kokie rankšluosčiai, tualetinis popierius tikrai žymiai pigesnis tris-keturis kartus, 
nors tas pats ženklas, tai kažkaip dėl to mes ir turim tą patirtį.“[Kalbama apie Lenkijos prekes] 

Diskusijos dalyvių manymu, 

žemesnės kokybės prekės labiau 

būdingos Lenkijos rinkai. 
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Specialiai ieškoma vietų, 
kuriose galima įsigyti kitai 
rinkai skirtų prekių ar 
prašoma jų pargabenti iš 
kitos šalies 
[Citatų skaičius-29] 

„Taip dažniausiai tu gali mūsų parduotuvėse nusipirkti, bet iš ten vežti taip.“; „Aš galiu irgi pritarti, nes daugiau kaip 

metus jau kavą prašau, kad dėdė iš Vokietijos man atvežtų. Kada jau grįžta į Lietuvą - tai jau žino, kad jau be 

prašymų, kad jau man kavos pupelių parvežtų.<...>“; „Ai, kas mėnesį. Vyras va važinėja, fūristas yra tolimųjų. Tai 

praktiškai milteliai, kavos ir aliejai, šampūnai, nu viskas, dauguma.“; „Taip, šiaip žmonės, kurie turi galimybę ir turi 

ten kontaktų kas gali parvežt, visada, visada jeigu tik yra susiderina, net kiti būna, kad reguliariai ten, kas tris 

mėnesius, kažkiek daro siuntas ir grupuojasi, kad tik atsisiųst, pasidalint.“; „Ir kuo toliau, tuo labiau, jūs pažiūrėkit 

dabar, aš, man labai būdavo keista, Aleksoto turguje, jeigu teko būti, yra stalai nukrauti vokiška kava. Žmonės ten 

perka dantų pastą, muilą, nesvarbu, kad tai yra viskas per vieną eurą brangiau. Ir skirtumas taip, skalbimo milteliai, 

nu absoliučiai viskas, net mačiau ir vaikiškus mišinėlius atvežę ir prekiauja. Žmonės eina perka, gi negauna nei 

jokių čekių, nei jokių nieko, atrodo va, bet kokybę perką reiškias.“; „<...>Saldumynus jeigu šiaip kas liečia 

saldumynus, jei kas sako darom siuntinį tai būtinai man čia užsisakau, kad įdėtų.<...>“; „Gal iš savo patirties 

daugiau. Ir iš tikrųjų tą pačią kavą, kurią ir čia galima nusipirkti ir kaina ta pati, bet visą laiką iš tikrųjų prašom, kad 

atvežtų iš Vokietijos. Tikrai kardinaliai skiriasi, nes visų pirma toks jausmas, kad pas mus ar kažkokia labiau, kur 

labiau brokuota, tai atvažiuoja pas mus. Toks jausmas, nežinau. Nes principe visą laiką kažkaip tikrai ir skonis 

skiriasi.“; „Net nu įsitikini tu pats žmogus, tai ne vien kalbos, tu įsitikini jau pats pavyzdžiais ir palyginimais, o kai 

pats įsitikini, tai ir kaimynui pasakai, nu kad va, pažįstamas važiuoja į Vokietiją, atveš. Tau reikia? Atveš ir tau.“; 

„Nu va draugas trumpą laiką gyveno užsieny, nu tai jo, važiuodamas į Lietuvą kiek galėjo į tašę prisidėt kažko, va 

tos pačios kavos, kaip sakiau, ne po vieną pakelį parsivežė. Nes nu tiesiog geresnė ir pigesnė kaina, aišku, irgi 

atsižvelgia į tai. Ir skalbiklių parvežęs buvo, ir šampūnų tų pačių va, nu nes tiesiog geresnė, tai va naudojam gan 

ilgą laiką užsienietiškus Lietuvoj.“; „Draugė iš Airijos būna atveža kartais.“; „Taip, aš taip pat, siunčia ir siuntiniais, 

pažįstami jei važiuoja, prašai, kad parvežtų, nes nu, kada vieną sykį pabandai ir pamatai tą kokybę kitokią, tai..“; 

„Taip, netgi tie patys kremai rankoms, nu viskas, absoliučiai viskas. Jeigu tik galimybė yra, visada, visada prašai, 

kad atvežtų arba atsiųstų.“; „Lietuvoj gali nusipirkt gi tų visų prekių, kur geresnių, kur parveža, pavyzdžiui, 

Panevėžio turgavietėj yra kur veža iš Ispanijos, ten vaisius veža, kavą veža, ir veža alyvuoges, irgi dažnai perku 

ten, tai kavos visą laiką jie turi, tik Movenpick ten, ne Jacobs. Tai ta irgi kitokia yra, kur pas mumis 

pardavinėja Maximoj.“; „Aš ten pakuotėm, nes labai geros, nu pas mus tokių alyvuogių net nėra, nėra su kuo 

sulygint, nes ispaniškos alyvuogės biški kitokios yra, kitokio skonio.. bet žinot, vienas važiuoji, tai draugams parveži, 

kažkas važiuoja vėl į tą Panevėžį, tada tas kitas parveža iš tikrųjų.“; „Aš pavyzdžiui, kavą vežuosi, jeigu tik būnu 

kur nors ten Italijoje, tai visą laiką tą vietinę nusiperki ir paskui ji visą mėnesį, jeigu ten palaikai, po mėnesio atidaryk 

ir jinai kvapni, o pas mus tai atidarai, o po savaitės jau to kvapo nebėra.“; „Pritariu tikrai, nes pati irgi kai gėriau 

kavą, dabar irgi nebegeriu, tai tikrai užsisakydavau vat būtinai iš pažįstamų, kas dirba užsieniuose, ten ar fūros, ar 

kažkas, kad parvežtų vokiškos kavos<...>“; „Aš irgi turiu šeimoje žmogų, kuris važinėja. Brolis tolimais reisais su 

fūra važinėja ir man veža kavą tik iš ten. Aš jau čia nenoriu pirkt, man nebeskani. Ir nežinau tikrai ar čia įsitikinimas 

toks ar..<...>“; „Pavyzdžiui kava ta Dallmayr prekiauja visą laiką, kur atvažiuoja tokia.. Automobilis prekiauja, 

važinėja, ten prekiauja sausainiais, visa kita, turi tos kavos būtent Vokietijoje, pagamintos Vokietijos rinkai.“; „Jo, 

aš irgi esu pirkusi. Bet tokių dalykų ne visada žinai. Bet kai kažkas parekomenduoja, sako, žinok, ten yra ta kava, 

kuri Vokietijos rinkai gaminta ir iš Vokietijos parvežta, tai tada nueini ir nusiperki. Nes šiaip tai, nu vat pakuotė tokia 

Gautieji duomenys rodo, jog tyrimo 

dalyviai linkę ieškoti galimybių, kaip 

gauti kitų šalių rinkai skirtų prekių. 

Šiuo klausimu dažniausiai 

pagelbsti, artimieji ar pažystami 

asmenys, dirbantys ar gyvenantys 

užsienio šalyse. Taip pat buvo 

minimos prekyvietės, kuriose 

prekiaujama tam tikromis prekėmis, 

kurios skirtos užsienio rinkoms.   
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pati, kaip ir mūsų Maximoje. Ir jeigu nežinotum, tai net ir nepagalvotum. Būčiau nepirkus aišku.“; „Keletą kartų teko 

Kalvarijos turgavietėje, kai buvau nuvažiavus. Ir skalbiklį ten teko pirkt, ir tą kavą. Tuo metu nebuvo galimybės, kad 

kas parvežtų, nes jau pripratau tada prie vokiškos, tada kai gėriau.“; „Aš iš Baltarusijos visada prašau, kad mielių 

atvežtų. Ir vaistų.“; „Parveža ten kaimynė gerų priemonių.“; „Nu gal taip tiesiogiai ne, bet vis tiek vieni per kitus, tas 

miestelis nėra didelis, tai šiaip dažniausiai susižinai iš kolegų.“; „Kaip ir viską jau išsakė, tiesiog žinau, kad 

pavyzdžiui grįžta anūkas iš Vokietijos, tai prašom, kad tik kavą vežtų, skalbimo miltelius, ir tikrai tai yra didelis, 

indaplovių skystį, tai yra didelis skirtumas. O štai, kai būnam Graikijoj, tai žiūrim, kad parsivežti alyvuogių, arba 

aliejaus. Nes pas mus tokių nėra.“; „Nu tai ketvirti metai ten gyvena. Veža. O kaip patys nuvažiuojam, tai patys 

stengiamės kažko tai tokio nusipirkt.<...>“; „<...>tai anksčiau, toj gatvėj žodžiu atveždavo iš Vokietijos skalbimo 

miltelių. Dideli tie pakai, bet jie visiškai išpirkti.“; „Nežinau, bent jau pas mumis, mes parsivežam, buvom labai iš 

tikrųjų nustebę. Parsivežėm tos natūralios gruziniškos arbatos iš UK, sakėm jau devynerių metų dukrai, kažin, ar 

jai įkišim. Ir kuo puikiausiai geria.“;  „<...>Tai vat, iš to dalyko tai tikrai jau. Jei jau parvažiuoja kažkas iš ten tai tikrai 

jau visada prašom, sakau lauktuvių mums tai jau šitą. Būtinai sako, būtinai.“; „Mums draugai parekomendavo. Kad 

vat parsiveškit, paragaukit. Ir nepirksit Lietuvoj čia tų produktų. Tai mes kažkaip paragavom. Ir vis kai važiuodavo 

vyras, kartais aš prisijungdavau. Tai visą laik ir paprašydavau, ir jis pats parveždavo. Ir praktiškai iš ten ir pirkdavom. 

Nes jie tokie, jie tiršti. Jie skoniu skirias. Ir nu kažkaip, nu ir jis toks net pažiūrėjus skanus.“; „Sako Vokietija, bet kai 

pažiūri tą visiškai ne. Nes aš prisimenu iš Airijos vis veždavo kavą. ir nu kažkaip netyčia su vyru apsipirkinėjom 

turgui. Sakau žiūrėk ta pati kava ir kaina ta pati. Tai sakau kam mums prašyti, kad iš ten kažkas parvežtų. Nu tenai 

gal dešimt, dvidešimt centų daugiau mokėt, jei mes kiekvieną šeštadienį galim čia nusipirkt.“ 
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Lietuviškos produkcijos 
kokybė (tarptautinių ženklų 
atžvilgiu) 
[Citatų skaičius-19] 

„<...> Nors mes turim, yra tokių produktų tikrai, puikių produktų, kur užsieny nenusipirksi, kas liečia Rokiškio kietąjį 

sūrį, daug sūrių valgius, mėgstu, ir iš užsienio vežuos nemažai, kada turiu galimybę. Bet va kietąjį, man tai nėra 

nieko geresnio nei lietuviškas sūris.“; „„Milkos“ ar „Pergalės“ ten suvalgai kaip tą patį. Galvoji, kad ten „Milka“ 

geresnė, bet pati ta „Pergalė“ gera.“; „Manau, kad labai kokybiška yra ir lietuviškos, kai kurios prekės, pavyzdžiui 

mėsa, paukštiena, užauginta lietuvių ūkininkų, tai yra žymiai kokybiškesnė.“; „Yra, mes turim tų kokybiškų prekių, 

bet mes tikrai pakankamai mažai jų turim. Nėra to asortimento.“; „<...>Saldainiai kai kurie, bet šiaip dar palyginus 

su kai kuriais mūsiškiais, kai kurie skanėstai irgi geresnės kokybės.“; „Šiaip, pavyzdžiui, šokoladai ir saldėsiai man 

pirmoj eilėj yra lietuviški. Šituos perku. Jeigu kalbėt apie ledus, aišku, Kėdainių ledai patys skaniausi.“; „Aš tai 

lietuviškus renkuosi.“; „Tai jeigu saldumynai, tai tik lietuviški.“; „Ir dešros, jo, irgi lietuviškos.“; „Pieno produktai tuo 

labiau lietuviški.“; „Saldumynai lietuviški. Žiūrėkit, kokios pakuotės pas mus. Kai buvau dar kažkada tai Vokietijoje 

ir 88-tais, kai tarnavau Vokietijoje, tai ir atvežiau. Buvau paleistas atostogų ir Lietuvoj nupirkau saldainių, nuvežiau 

ten vokiečiams parodyti, jie ten tada buvo apstulbę, ar gali būti čia Rytų Europoj, kažkokioj glūdumoj tokių saldainių 

lietuviškų ir taip gražiai įpakuotos. Ir Pergalės, ir visos kitos, tai vat čia. Ir kokybė visą laiką buvo aukštai.“; „Iš Airijos 

vat atsiunčia dėžutes tas dideles saldainių. Tai nepalyginsi su mūsų tikrai Pergalės šokoladais ir panašiai, nes 

mėgstam mes daugiau juodą šokoladą, o ten dažniausiai kažkaip tai jie tą šviesų ir labai labai saldu. Tikrai per 

daug jau taip, stipriai. Tai irgi čia vat toks atvirkštinis variantas, sakyčiau.“; „Už Džiugą man skanesnio nėra“; „Jūs 

paminėjot tą Philadelphia sūrį. Tai aš asmeniškai, jeigu jau nusprendžiu, kad reikia to tepamo sūrelio, tai imu 

lietuvišką. Bet aš galvoju, gal tai tikrai su metais? Mano dukra, jeigu einam kartu, tai jinai visada 

ims Philadelphia. Tai tiesiog aš galvoju, kad galbūt, nu jauni žmonės, jie labiau galvoja, kad jau čia tas 

užsienietiškas produktas galbūt kažkuo geresnis ar skanesnis, nežinau.“; „Nu vat dėl šokolado, tai kolegė užsienyje, 

nu tai yra tam tikras fenomenas. Jeigu kalbam apie kokybę, vat, ir skonį, kaip sako. Vakarietiški tie, kurie pas mus 

atvažiuoja, jie yra nevalgomi, nes jie visi yra su augaliniais riebalais ir jie visi burnoj yra šlykštūs. Mes, lietuviškas 

šokoladas, taip, jis yra puikus ir pieno riebalais pagrįstas, <...>Su šokoladu bent jau taip tikrai yra, su Rūtos 

šokoladu, tai tikrai taip.<...>“; „Būna, kad ir atvirkščiai. Būna prašo, kad iš Lietuvos įdėtų saldainių į užsienį, nes ten 

tokių neturi.“; „O mes tai renkamės dažniausiai lietuvišką prekę dabar pastaruoju metu. Ir jeigu antroj, trečioj vietoj, 

tai būtų irgi Vokietija ir Skandinavijos šalys. Kažkaip tai įsitikinę, gal nerealiai įsitikinę, bet šiaip pagal paskaitymus, 

pagal komentarus, stengiamės lietuvišką ir kuo mažiau, kad sudėties būtų, aiškesnė, paprastesnė.“; „Aš irgi taip 

norėjau sakyt, aš kažkaip daugiau žiūriu vat į lietuviškas. Jeigu bus sūrelis tas Philadelphia, tai aš nusipirksiu šalia 

esantį Vilkyškių tepamą sūrelį, užtepėlę tą varškės. Nu vat kažkaip taip, nežinau.“; „Kai būnu užsienyje, tai 

stengiuosi vartoti užsienietiškus, o Lietuvoje lietuviškus. Tai aš Danone neperku nei Lietuvoj, nei Prancūzijoj, čia 

aš perku Žemaitijos pienas, o Prancūzijoj ten kokią vietinę.“; 

Lietuviškos produkcijos kokybė 

vertinama itin aukštai. Todėl 

diskusijos dalyviai linkę pakeisti, 

tarptautinius ženklus lietuviškomis 

alternatyvomis.  
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Kiti su prekių kokybe susiję 
aspektai 
[Citatų skaičius-6] 

„Tai tas "Jacobs" iš tos pačios "Maximos", tik tik atidarytas, vat kažkada, ne jisai kvepia, aromatas yra, bet 

pauostykit po trijų dienų, atrodo, kad ten pelėsis įsimetęs, nu kad toks kvapas, kad tokia suplėkusi kažkokia tai nu.“; 

„Nu „LAVAZA“ tai yra baisios“; „Čia apie kavą buvo nuomonė...tikriausiai labiausiai žmonės daugiausiai tos kavos, 

galima sakyt, taip palygina, nes aš galiu pasakyt, aš kavos vienu metu gerdavau gana daug, kokius, nežinau, - 

penkis, šešis puodelius per dieną, bet ne tuos kavinius, normalius. Aišku mes kavą pirkdavom ne tokią fasuotą 

masinei produkcijai, bet jau specialią, į kurią tik kava specializuojasi - tai labai skiriasi iš kur pupelės, kaip pupelės 

paruošta. Galiu pasakyt - tie lietuviai, kurie importuoja dar, tai tikrai yra gera kava yra, tik kaina yra visai kitokia. 

Namie nežinau ar tiek pirktų, kai kilogramas kainuoja ten litais būdavo šimtas litų už kilogramą.“; „Eilinėse tokiose, 

supermarketuose. Jeigu maisto prekes žiūrint. Ir tenai pakankamai brangu. Aukšta kokybė yra užsienyje.“; „Sutinku 

vat būtent ne, ne per seniausiai Jacobs kavą nusipirkau, akcija buvo ir irgi toks pat rūgštumas, kvapas tokia, kaip 

atrodytų, kad chemija, kad ten būtų pridėta tokių, kažkokių medžiagų ir tikrai toks rūgštumas jaučiasi, ir reikia vos 

ne daugiau cukraus dėti arba kažką.“; „Už tai, kad nėra masinio vartojimo. Tą patį aš pirmai sakiau apie Riter sport, 

kur nėra tos masinio vartojimo ir kokybė jinai gera. O pas mus va kartais masiškai vartojami kažkodėl pablogėja 

kokybė, tai va tokie pastebėjimai.“; „Pridėjo, kadangi jiems duodavo pigiau nusipirkt broką. Ir net elementarus 

dalykas darbuotojai nusipirkdavo pigiau broką, jeigu etiketė blogai užklijuota ar ten kažkas tai tokio. Ir parnešdavo 

ir mums to broko pigiau nupirkto. Aš tiesą pasakoju, čia yra tiesa, pavyzdžiui visi pirkę, aš nežinau alytiškių ar nėra 

to broko nusipirkusio. Bet jis  būdavo tik pakuotei brokas ir jie sakydavo: va matai nepraėjo ta serija ir sakydavo 

taip jau jeigu ten kažkas, aplamai bačka išplauta ar net kas. Vienu žodžiu jie girdavo, kad geros kokybės Coca 

Cola. Tik va mes atkreipdavom dėmesį, dėl tokių smulkmenų, kreiva etiketė ir reiškia brokas. Tai vadinasi 

reikalavimai buvo aukšti.“; „<...>vėlgi, grįžtant prie to pačio D’Or’o, mažesnė įmonė, nu santykinai mažesnė, ar ne, 

negu Jacobs ar panašiai, tai kaštai pas juos yra kitokie. Gamybos ir eksportavimo, logistiką padengiant, ir panašiai. 

Šitie gigantai turi savus fabrikus vietoje ir jie žinoma aukoja tą kokybę siekdami didesnės apyvartos, pelno, ir 

panašiai, tai... nieko čia stebėtino, rinkos ekonomika.“ 
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Dvejopos kokybės klausimo 
aktualumas Europos mastu 
[Citatų skaičius-4] 

„Didžiosios valstybės Europos Sąjungoj neturi tos problemos, jie turi gerus produktus, jiems tas neįdomu, tie kur sėdi 

prie valdžios stalo, mūsų mažųjų čia tų visų, naujųjų tų, buvusių..“; „Kad skiriasi kokybė, tai skelbiama informacija. 

Buvo, ir buvo, kaip sako, toks sujudėjimas..“; „Tai tyrė, kažkuri šalis Slovėnija, ar kuri ten tyrė. 33 ar 35 produktus, 

kažkur skaičiau ir iš jų 25 neatitiko standartų.“; „Aš manau, kad čia yra bėda tos, kadangi, Europos Sąjungos, Europos 

komisija turbūt neberanda būdo išlaikyti Europos Sąjungos šalių. Yra vienos svarbesnės, vedančiosios, yra kitos 

posovietinės, kurioms dar, galima, sakykime, žemės ūkio neremti ir leisti gamintojams gaminti prastesnę produkciją, 

kitos sudėties, tai čia va, ir yra tas, nežinau, kada čia bus kitaip, turbūt, kad negreitai, kadangi aš žinau, kad šitas 

buvo keltas parlamentaro praeitais metais klausimas, taigi, per metus niekas nepasikeitė. Taip, iš tikrųjų, jūsų kolega 

teisingai sakė, kad dar daug priklauso nuo aktyvumo, nuo pačių žmonių, kaip jie sugeba reikalauti. Galima už savo 

pusę dar pastovėti.<...>“; 

Tyrimo dalyviai linkę manyti, jog 

ekonomiškai stiprioms Europos 

šalims dvejopos kokybės 

klausimas yra neaktualus. Kaip 

pastebi informantai, šis 

klausimas aktualiausias 

naujosioms ES šalims narėms. 

Lietuvoje jaučiamos 
nusivylimo ir diskriminacinės 
nuotaikos 
[Citatų skaičius-13] 

„Tai panašiai taip ir gaunasi. Tai žmonės už tai ir nepatenkinti, kad aš moku tą pačią kainą ar net ir daugiau, bet man 

kažkas ne taip.“; „<...>kai tu nusiperki kitoj tarkim šaly tą patį ir gauni visai ką kitą, tai jautiesi, kaip pirkęs nežinomo 

Brando prekę, tiesiog kažkokį ten vietinės rinkos gaminį, taip pat jautiesi nusipirkęs.“; „Toks nepilnavertiškumo arba 

savivertės mažesnės jausmas kyla, kad mes nu rytuose... Tuomet toks jausmas atsiranda, kad daugmaž, kad ir kiek 

berašytų "Made in Germany" nesvarbu, kiek čia Lietuvoj pardavinėtų, nepatikėsi, kad "Made in Germany".  Ta 

prasme, kad tokia pati, kaip Vokietijoj. Sakykim atsiranda vis tiek toks kiek jūs norit bevežkit, kiek norit bepardavinėkit 

su kokioms akcijom ar be jų, vis tiek nepatikės.“; „Važiuoja į Vokietiją sakė. Lietuva tos kavos, kurią išveža, negauna. 

Bet pilsto Jacobs'ą“; „Nu veikia, jo, pavydas gal biški ima, kad jie geriau valgo, skaniau galbūt.“; „Bet tai tu žinai skonis 

koks ten, ir kokį mes čia perkam, kad ir už tokią tikrai nemažą kainą, tai iš tikrųjų pikta yra, nu kodėl kiti gali skanesnį 

gert, o mes kažkokias atliekas.“; „Aš pavyzdžiui tikiu, jeigu tenai padarė tuos tyrimus, tai jie rado tą, ką rado, tai 

vadinasi, kokybė yra kitokia, tai yra labai apmaudu, kad mes gaunam to pačio brand'o visai nekokybišką prekę.“; „Aš 

asmeniškai tai irgi tikrai jaučiuosi įsižeidusi, vat palaikau kolegos nuomonę. Kodėl mus tokiais antrarūšiais, kaip 

pasakyt.. Na, dar pavyzdžiui ta kava, tai iš Vokietijos, kur parveža, dar net pigiau pas mus nusipirkt, kai parveža 

žmogus, kuris parduoda negu, kad mes čia galim nusipirkt su akcija tą pačią kavą, tą Dallmayr, pavyzdžiui, irgi. Nu 

tai irgi, Vokietijoj mes gavom už 3 eurus, o čia jau 3,59 su akcija. Nu tai kaip pavyzdys.“; „Manau, kad taip, ir tikrai va 

kaip jūs minėjot, tą vandenį, tai tada suprastume, o jeigu skiriasi skonis ten iš Vokietijos parveži tą kolą toks skonis, 

čia Lietuvoj kitoks, bet yra parašyta, kad sudėtis ta pati, tik, kad vanduo iš čia paimtas, ten iš Vokietijos, nu tai nėr ko 

pykt, jeigu pas mumis nėra tokio gero vandens, bet jau žmogus supranti kodėl. O dabar vat jo, kodėl nėra ten įdėta 

to mažiau, to mažiau, to mažiau, o tų blogų dalykų kažkaip daugiau. Tai tada ir pikta darosi, kad kuo mus laikot?<...>“; 

„Jeigu sakykim dar yra nu kaip ir tam tikrų objektyvių priežasčių neįmanoma pagamint ten to produkto identiško, kaip 

ir tas vanduo sakykim, vienur mažiau kalkėtas, kitur labiau. Tasai, kad jis bent tas skirtumas jis nebūtų toks 

akivaizdus, kad nesijaustų taip ta prasme kardinaliai ir kad tuomet nesijaustume, kad esame apgaunami. Nes jeigu 

ten bus koks minimalus skirtumas, netgi tose pačiose partijose, jos gali kartais kažkiek skirtis galbūt. Pritrūko, va gal 

gramo kokios tai medžiagos ir kažkiek. Tai nu nebus jau tokia didelė problema, bet jeigu reikės galvot, kad va čia 

pas mus Lietuvoj visąlaik įveža tik suprastinto, prastos kokybės produkciją ir kad turi būtinai, norėdamas gauti geros 
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kokybės to brando, turi važiuoti būtinai į užsienį vat, tai iš tikrųjų dar psichologiškai gniuždo, nes tuomet gaunasi taip, 

kad lyg čia mes kokie antrarūšiai žmonės ir negaunam bent jau panašaus, panašios "Milkos" kaip Vokietijoj.“; „Ne, 

nu didžiausia problema buvo dėl to, kad ne tik, kad nu skiriasi skonis, bet ir kaina, kad rado, kad pas mus yra 

brangesni negu ten, yra ir kokybiškesnis, ir pigesnis negu pas mus brangesnis, pas mus yra ir prastesnis, ir 

brangesnis. Tas yra pikčiausia, neužtenka, kad prastesnis, bet dar brangesnis padaryta, nu tai čia dėl to problema 

buvo.“; „Aš pavyzdžiui tikiu, jeigu tenai padarė tuos tyrimus, tai jie rado tą, ką rado, tai vadinasi, kokybė yra kitokia, 

tai yra labai apmaudu, kad mes gaunam to pačio brand'o visai nekokybišką prekę.“; „Visų pikčiausia yra, kad nu tas 

pats produktas ir tu moki praktiškai tiek pat, kur valgo tie ir jį geresnį. bet mes mokam tiek pat už tą blogesnį.“ 

Lietuva priskiriama prie 
trečiųjų šalių 
[Citatų skaičius-9] 

„Paprasčiausiai kaip žinot, tokios užsilikę valstybės. Aj tipo Afrika, aš esu iš vokiečių girdėjusi. Nu tai į Afriką viską ir 

veža kas prasčiausia. Aš jau tokią esu nuomonę susidariusi.“; „<...>Tikrai, o manau, dėl to Lietuvai prastesnės 

kokybės veža produktus, nes kaip ir Parlamente, niekur į tą Lietuvą taip rimtai nežiūri, kažkaip vos nelaiko atsilikusia 

kažkokia šalis.<...>“; „<...>O vienas mano toks labai išrankus maistui, jis gali kalbėti apie maistą, tai sako, kad kaip 

diena ir naktis skiriasi ta kokybė - ar ten riešutai, kad ir kažkokia ten Cola, kažkokia tai Airwawes, sako - mes 

antrarūšiai, vienu žodžiu, mes gaunam antrarūšį produktą. Jis yra, esam gyvenę Norvegijoj ir žuvis rodo, kad va iš 

Norvegijos ta lašiša, tai, kad ten taip, ta žuvis iš tikrųjų. Tai dar, pavyzdžiui nueini į pačią ten, na, vieną iš tokių 

brangesnių, šiaurės jūra ten rašo, iš Norvegijos, bet sakau, labai yra skirtumas - tai aš su ta nuomone, kad mes 

gauname antrarūšį produktą.“; „<...> Na ir šiaip, aš nemanau, kodėl mes, kaip posovietinės šalys turim prastesnę 

produkciją, nei kitos, kurios, sakykim ir aš garantuota, kad joms gamintojas pateikia tokią, kokią ir nustato sudėtį. Tai 

va, aš manau, kad mes neturėtume būti skriaudžiami, kaip trečioji šalis.“; „Tikiesi, kad turi būt, bet reikia suprast, kad 

mes esam trečioji šalis jiems ir viskas. Mes niekados nebūsim jiems lygiaverčiai, nežinau, gal po 50 metų, gal kažkada 

ateity. Reikia dėl to nesinervuoti.“; „<...>iš kitos pusės, tai kad mes dar tokie, kaip čia sakyti, nu gal ne visai laukiniai, 

prie bananų eilėse nebestovim, bet vis tiek, ta prasme, Coca-Cola yra Coca-Cola, tu matai ten tą etiketę Coca-Cola. 

O iš tikrųjų, tie gamintojai gali pasakyti, kad taip, prekė nėra prastesnė, ta prasme, atitinka standartus. O standartas 

yra toks, Coca-Cola turi būti saldi, šokoladas irgi turi būti saldus. Saldus? Saldus. Viskas. Nėra gi ten molekulėm 

paskaičiuota ar ten kažkokiom tai kitom, vat iki tiek, tiesiog yra kažkokie tai standartai, kurie gali leisti sau paklaidą 

tą. Nes jeigu, tarkim, prekė neatitinka tų vat apibrėžimų, jinai negali būti vadintis tuo pavadinimu. Kaip pas mus 

būdavo sviestas, būdavo viskas, kas geltona ir kaladėlėse, tai jau yra sviestas. Dabar atsirado tepusis mišinys ir taip 

toliau ir panašiai, nes žino, kad yra standartai. Tai vat, aš įsivaizduoju, kad į tą Rytinę Europos Sąjungos pusę veža 

prekes, tas kur ties apatine standarto riba, o į priešingą pusę jau biški pakylėta galbūt. Coca-Cola cukrų dėti ar 

saldiklį? Ir tas, ir tas saldu.“; „Jo. Nu aišku, kodėl tada dar brangiau ir dar prastesnė kokybė, kodėl mus tokiais 

antrarūšiais laiko...“; „Aš vis tiek galvoju, kad tai yra ir toks asmeninis aspektas. Esi žmogus, kaip iš trečios šalies, 

suprantat? Na, kaip pažeminimas koks. Aha, va ten jie, tai gerai, o pas mus tai blogai, pas mus viskas prasčiau. 

Galbūt mes ir pirktume tą brangesnį, ir tokį patį, bet vat aš noriu pasakyti, kad tai ir psichologinė tokia vat. Ten tos, 

tokios kalbos, va trečia šalis, va mes visi prastesni, ir produktai prastesni.“; „Na, daug kas - na taip, Lietuva, va, va 

čia mes Lietuvoj gyvenam. Aš manau, kad tai sužaidžia kažkokią rolę, kodėl tas klausimas taip iškilo? Todėl, kad taip 

jaučiamės.[Kalbama apie šalies priskyrimą žemesnei rinkai]“; „Mane tai asmeniškai žeidžia toks dalykas kaip 
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europietį. Kaip aš atvažiuoju, kaip ir Vokietijoj sakau teko būti, tai tas požiūris, kad tu iš Rytų, tenai gajus, ypač 

Vokietijoj teko pajusti. Ir plius čia, kai gauni, vis tiek mums atveža tą prekę ir viskas gerai, va čia jūs valgykit. Tai 

galėtų nors kažkaip kitaip žymėt, va žinotum, kad čia Milka kažkoks kitoks ir taip toliau. Bet kodėl būtinai taip, o sudėtį 

tu jau spėk, va gal tu toks kvailas, galbūt nežinai, tai vat mes tau duodam, lygiai tas pats, jau tu atspėk, ar čia tikras 

ar ne. Mane tai žeidžia paprasčiausiai kaip žmogų. Aš tai manau tokios emocijos. Nežinau, kaip kitiems.“ 

Dvejopos kokybės klausimo 
aktualumas Lietuvoje 
[Citatų skaičius-15] 

„Taip, tai čia vėl. O šiaip tai aišku, spauda, televizija, tai kada, juk niekas labai nesidomi, kol nekyla tokie ažiotažai 

kažkokie, kol kažkas tai kažko tai nepajudina, kada pradeda eskaluoti spaudoje, televizijoje tą temą, aš nemanau, 

kad mes čia labai visi domėjomės tais produktais, kol nebuvo va čia šitaip oficialiai pareikšta, kad vis tik ta kokybė 

nevienoda. Nu tiesiog, imi, perki, kas tau skanu, kas tau neskanu tu atmesdavai tiesiog taip nesąmoningai, ir viskas. 

O vat kada jau pradėjo šnekėt spaudoj, kad čia nevienoda, kad mums žemesnės, prastesnės kokybės, nu tai tada, 

aišku, tas etiketes galbūt labiau pastudijuoji nuėjęs, pasidomi, tada daugiau pasiskaitai, nu tai tada gal vat ir kyla 

tokia mintis, kad taip nu, kodėl mes turim mokėt iš tiesų nežemą kainą netgi už tos vat prastos kokybės tuos 

produktus?“; „Per žinias kažkada kalbėjo, kad neatitinka, dabar neatsimenu, kokie produktai. [Kalbama apie 

problemos žinomumą]“; „Jeigu tirta laboratorijose. Pas mus Lietuvoj niekas netiria tokių dalykų turbūt. Net kažkaip 

netekę girdėt. Ir Lietuvoj tai nevyksta. Kitos šalys tiria ir manau, kad laboratorijos ten jų geros.“; „Iš 35 ar iš 33, 

nepamenu 28, kurie ten produktai tai buvo neatitiko ten savo sudėties. Tai reiškia tai yra masiškai daroma. Tiesiog 

apie tai niekur nekalba.“; „Galbūt masiškai vartojamų produktų ir skiriasi kokybė. Kaip ir sakiau ten pavyzdžiui 

kažkokiem mažiau vartojami šokoladai ar kava, ar alus. Kurio daug nesuvartoja pas mus, galbūt pas mus ta pati 

kokybė, bet masiškai galbūt apsimokėtų daryti prasčiau būtent Rytų Europai. Aš tikiu, kad yra dvigubi standartai.“; 

„Na antrarūšiais galbūt mes nesijaučiam iš tikrųjų, bet gal tiesiog daugiau iš praktikos žmonės šituos dalykus kalba. 

Šiaip nemanau, kad kažkuris iš mūsų išsigalvoja, kad valgom prastesnį produktą. Antrarūšiais nesijaučiam, bet faktas 

yra tas.“; „Aš manau, kad kartais ir suklysta žmonės. Įsitikinimas kartais daug lemia. Aišku, kai kuriais atvejais tikrai 

prastesnės kokybės produktai ir už tai galbūt tos kalbos irgi iš niekur neatsiranda. Žmonės 80 procentų čia sėdinčių 

galbūt ir sutinka. Pas mus dažnai kažkoks garsus gamintojas prastesnis, tai tikrai neišgalvoti dalykai. Vėl gi kartais 

užtenka, pirksiu dešimt kartų šokoladą ten ir čia. Ir aštuoniasdešimt procentų bus toks pats, bet vienas kartas iš 

dešimties papuls prastesnis ir viskas, sugadinta nuomonė ir paskui įsitikinimas. Sunku pasakyt iš tikrųjų kiek ir kokia 

čia yra paklaida.“; „Kad skiriasi, kad tos prekės skiriasi, čia jau sena tiesa, iš tikrųjų, tai sakau, tas nuo neatmenamų 

laikų, kai buvo 90-ieji metai, gūdūs, bazė buvo, tai tą kavą jau tada žinodavai, jau tie tavo prekybininkai žinodavo 

kavą, kuri yra gera, kuri būdavo bloga, nes būdavo ten kelios partijos, kur eidavo, nežinau kokias ten iš lenkiškų 

veždavo, tą patį Jacobs, tai labai žiūrėdavo. Tik tai kažką pagal barkodus žiūrėdavo, ir dantų pasta, atsimenu, buvo 

skandalas gi, pirmieji su dantų pasta būdavo, kad skiriasi dantų pasta iš tikrųjų tenais Vokietijos rinkai ir mūsų rinkai, 

kur buvo vežama.“; „Tai aišku aktualu, nes tai yra, kai paskui paskaitai tą sudėtį, na aišku, ten parduotuvėj nežiūri, 

namie parsineši, kartais panagrinėji ir, pasirodo, čia yra daug tų E pridėta, net tos medžiagos kai kurios vėžį sukelia. 

Paskui nuvažiuoji į užsienį, pasižiūri analogišką gaminį, kad ten va šitų nėra. Ir tai atrodo, kad čia jau yra labai jau 

negerai.“; „Aktualu, bet tai tas aktualumas kažkaip verčia ieškot kažkokių tai išeičių. Čia anksčiau netgi nebuvo kilę 

tie visi skandalai, ir aš kažkaip tai vieną sykį paėmiau tiesiog arbatos maišelį, nu užsiplikiau arbatą, išgėriau, ten tokių 
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drumzlių, nuosėdų tam pakelyje.. Tai man tiesiog patapo smalsu, aš išardžiau tą pakelį, pasižiūrėti, kas ten. Nu tai 

ten iš tiesų šiukšlės. Ten negali pavadinti arbata, nes ten neaišku, kas ten sudėta. Tai nu po to, nu tai ką, nu tai va, 

imi vaikams sakyti, vaikai, nu tai va, nu tai gal tada natūralių arbatų, gal tada jau uogienių, gal tada žolelių, gal tada 

kažko.. Tai iš kitos pusės galbūt, vat sakau, ieškai tokios kažkokios išeities. <...>Tai va taip, bet sakau, žinoma 

aktualu, bet nu.. iš kitos pusės, aišku, kada va daug šneka ir televizijoje, ir spaudoje, tai tada aišku pasijauti kažkaip 

nelabai jaukiai, nes atrodo nu lygtai, kuo tu čia esi kaltas, kad tau, ar tu kažkoks kitoks, kad tau va veža visas šitokias 

atliekas. Bet, bet sakau, kadangi mūsų žmonės aplamai, tai galbūt čia į gerą, nes ieškai kažkokios tai išeities, kažką 

tai kitaip tada, imi gal sveikiau maitintis.“; „Nu jo, aktualu, bet kažką labai keist, rinktis, ką gali, jeigu kas nors parveža 

geresnės kokybės, tai va tiek va renkiesi tų produktų, o jeigu ne, nu vis tiek mes priversti pirkti čia.“; „Aš tai, kaip 

sakiau, manau, neaktuali, nes žmonės perka tai, ką turi. Nu žinom, kad galbūt skiriasi kokybė, tai ką daryti? 

Nevažiuosi gi kiekvieną kartą į Italiją, kai nori kavos.“; „Nežinau, aš apie save ir apie patį artimiausią ratą, va tarkim 

savo šeimos narius ar artimus draugus, nu kaip ir sakiau, mes perkam lietuviškas prekes, vietoj pagamintas. Nu 

maksimaliai kiek tai įmanoma. Ir tai nėra kažkaip labai aktualu.“; „Yra, aš girdėjau per televizorių. Per televiziją rodė, 

buvo gydytojo laida. Sekmadienį eina laida tokia. Dabar nepasakysiu kažkokie gydytojai ten. Ten sakė, kad pas mus 

visokie blogesnės kokybės produktai, o Vokietijoj, Anglijoj, Suomijoj labai geros kokybės. O į trečiąsias šalis, 

mažesnes čia mūsų tas pareina blogesni visi.“; „Yra dviguba kokybė, juk tiems užsieniams duoda geresnę kokybę 

negu Lietuvai.“ 

Valstybės ir vartotojų pasyvus 
požiūris į dvejopos kokybės 
problemą 
[Citatų skaičius-22] 

„Nepakankamai, jeigu dar vyksta tas pats. Ko gero yra taip, pažiūrint į vakarus jei jiems kažkas nepatinka, jie išeina 

į gatves, pabūna savaitę 300000 žmonių, perrašomi visi įstatymai. Pas mus susirenkam, padiskutuojam ir išėjus 

valgom tą patį. Vat ir skirias. Matyt nepakankamai aktualu. Gali būt, kad kažkas nepatinka, bet visumoj esamė 

patenkinti jeigu ir toliau taip gyvenam.“; „Bando kaip išmano, bet problema lieka neišspręsta. Vieni vienur, kiti kitur. 

Valgo tą patį. Bet problemos spręsti nieks nenori apsiimti.“; „Tai kokie galimi pasirinkimai, nepirkt ir ką valgyt. Kyla 

klausimas kur pirkti, tai tada ir lieka vat ir pirkti kitur ar pirkti čia. Šokolado neužauginsi. Atsisakyti, bet ne visų produktų 

įmanoma atsisakyti.“; „Mes esam šiauriečiai, mes kantrūs esam, mes ne pietiečiai, nes čia langus kiti išdaužytų.. O 

pas mus tai, mes lietuviai..“; „Tai kaip mes norim, ar mes norim būt trečiarūšiais, ar mes norim.. Pavyzdžiui, lenkai 

gali už save pastovėt, mes lietuviai kažkaip sunkiai, iš tikrųjų, nu lenkai dėl kiekvienos ten savo tos, jie dėl kiekvieno 

to savo ginčysis ir iš tikrųjų nenusileis, tai yra labai gerai iš tikrųjų, jie turi tą, o mes kažkaip tokie nežinau.“; „Bet jeigu 

taip tarkim, kava, kad jinai vokiečiui padaryta, tai čia jau kitas dalykas, todėl, kad čia, nesvarbu, kur jisai padaryta, ta 

kava supakuota, ar ten pagaminta, suskrudinta, bet jinai pagaminta vokiečiui, o vokietis jis yra reiklus, irzlus, turtingas, 

padarysi blogai, jis nepirks. O jis pinigo turi. Vadinasi, jam reikia gerai. O lietuvietis vargšas, jisai nu, nesvarbu, kad 

kaina yra tokia pat, kaip ir vokiečiui, bet jisai atėjo -  o, Jacobs.“; „Aš tai manau, kad visiem mums svarbu. Bet lietuviai, 

mes tokie esam, kad kenčiam ir pripratę kentėti, nes, tarkim pasižiūrėjus kokie mitingai vyksta užsienio šalyse, 

pavyzdžiui Prancūzijoje, kai buvo dėl kelių. Tai fūros, buvo, nepravažiavo, degino padangas, ir ten visą savaitę buvo 

mitingas. Ir ten niekas, nieko nedarė, eismas nejudėjo. Ir visiem nerūpi, kad visiškai viskas buvo užsikimšę. O mes, 

geriausiu atveju einam jau ten labai taip blogai va čia buvo. Tris dienas neikit į parduotuves, prieš kelis metus. Ir tai 

pilna žmonių buvo parduotuvėse ir nieks taip, taip apsipirko arba Lenkijoj nuvažiavo ten gal geriausiu atveju. Iš tiesų 
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mes labai tylim, mes kenčiam ir mes, dėl to pas mus nieks ir nekinta, nes ai, sakom OK, parsivešim iš Vokietijos, 

giminė nuvažiuos ar dar kažkaip tai.“; „<...>O šiaip, jeigu asmeniškai, tai aš, aš irgi atsirenku, aš neperku, kur man 

atrodo blogos sudėties, tai kam aš pirksiu tokia kavą? Aš imu, kur žinau, kad šviežia kava, kur sumala, sudeda i 

pakeli, kur žinau ir matau, ką sudeda.“; „Lietuviai apskritai yra tokia tauta, kuri mėgsta burbėti ir skųstis, bet nemėgsta 

nieko nedaryti. Visados taip buvo, mes tokie esam, taip jau yra. Tai, manau, kai pradėsim kažką daryti, tada kažkas 

galbūt ir pasikeis.“; „Vienareikšmiškai, vartotojas turi teisę nepirkti.“; „Tai aš manau, kad ta informacija, kiek žmogus 

pats nori gauti tos informacijos, tiek jos gauni, nes jeigu man įdomus kažkoks tai, aš matau reklamą, man reklamuoja 

kažkokį naują produktą, kažką tai tokio naujo, nu aš  vat galvoju, nu vat būtų visai neblogai išbandyti, bet tai aš ieškau 

informacijos tada. Aš ieškau informacijos, ieškau atsiliepimų, aš einu į internetą, aš apie jį skaitausi, aš domiuosi, 

tada aš matau. Matau kitų žmonių atsiliepimus, tada aišku nueini, nusiperki, pabandai, bet nu tu ieškai informacijos, 

nepuoli taip aklai, neleki tenai pirkti kažko tai. Tai, kiek aš noriu apie tą produkto kokybę, aš išsiaiškinu, bet aišku tos 

informacijos turi būti, jinai turi būti pateikiama, nes nu ne kiekvienas gal, aišku ne kiekvienas gali, ne kiekvienas nori 

ieškoti.“; „Jeigu nepirktų, jeigu nepirktų kažką darytų, dabar reiškia jeigu perka, tai nėra problemos.“; „Čia Lietuvoj su 

tokia įvairove vis tik tai gali atsirinkti. Tau nepatinka Jacobs, tu imi ten Lavazza, imi ten dar kažkokias, Dallmayar, 

visokias, tu atsirenki tą kavą, kas tau tinka pagal tavo skonines savybes, tai aš manau, kad nebūtinai visiems turi būti 

vienoda.“; „Bet tai va, bet mes atmetam šitą ženklą, mes tą Jacobs nustumiam į šoną, mes imam kitą kavą.“; „Manęs 

tai visai nežeidžia, niekas neliepia pirkti šitą kavą. Jeigu kalbėt apie kitus produktus, pavyzdžiui, jeigu mes žinom, 

kad vat šitas šokoladas pritaikytas mūsų rinkai, Rytų rinkai, yra prastesnis, tai pirkime tą lietuvišką šokoladą, kuris 

yra labai pakankamai tikrai geresnės kokybės.<...>“; „Aš manau, kad dabar čia viskas priklauso jau ir nuo mūsų. Nes 

mes kaip ir gaunasi, kad atsibundam. Galim pasirinkti. Ir jeigu, kaip sakėt nepirksim, nu tai ir nesiūlys tada, nebus 

kas perka tiesiog.“; „<...>Kad tie patys žmonės, kaip jūs sakėt, ar kas nors žiūri. Šiaip tai dauguma. Aš labai mėgstu 

žmones stebėt, pavyzdžiui, parduotuvėj, ar kažkoks būna seminaras, kažkas tai iš šono, man labai smagu pasižiūrėt, 

kaip kas elgiasi, kaip kas vyksta. Tai toj pačioj Maximoj ar bet kurioj parduotuvėj nueikit, pasižiūrėkit, nu niekas ten 

ima, nežiūri, atėjo ten bum bum bum bum privertė, privertė, ten nuvežė, suskenavo ir viskas. Vienas kitas. Vienetai, 

aš manau.“; „Nu taip, bet tai čia nuo kiekvieno žmogaus priklauso, ar tau rūpi, ką tu valgai ir kaip tu jausies po kažkiek 

tai laiko, ar tau nerūpi ir tu valgai bet ką ir nekreipi dėmesio.“; „<...>Vėlgi, nežinau kam svarbu atrasti ir įrodyti tuos 

dvigubus realiai standartus, realiai įdedamas prastesnes medžiagas, nekalbant apie konservantus ar panašiai. Bet 

nu va kitas yra toks aspektas, nu tai jeigu aš pakankamai orus žmogus, aš perku tai, kas mano orumo nemažina. Tai 

perku prastą atsiprašant, ne rūgpienį lietuvišką šviežią, bet kažkokią ten „Activia” prarūgusią ir dar skundžiuosi, kad 

ji ten kažkokia. Tai va šitoj vietoj man atrodo trupučiuką sąmoningumo reikia ir galbūt nebūtinai vartotojo lygmenyje 

yra be galo aktualu. Jei skiriasi kokybė – nepirk. Nes pasirinkimas yra absoliutus.“; „Nu aš manau, kad paskutiniu 

laiku žmonės bent jau ant to bando kažkiek išprust. Ką mes dedam į burną, kuo mes kvėpuojam, ką geriam ir visą 

kitą. Dabar tikrai pakankamai, ne taip, kaip pirmai, prieš kokius dešimt metų, tikrai žinau, kad mes valgydavom tą, ką 

valgydavom, niekas nerūpėjo, ir dabar gal yra tos statistikos ligų, ir visa kita, kad mes pradėjom žiūrėt patys. Kur 

auginama yra, ar kur tręšiama. Jau po biškį atkunta liaudis, ne tai, kad valgom bileką, ir bilekiek“; „Tai vat ką aš ir 

noriu pasakyti, labai didelė dalis žmonių neskaitys, ir nesidomės, ir kitaip nebus.“; „Kokios vienos receptūros čia. Čia 

gamintojas gamina parduoti. Parduoda pardavėjas, perka pirkėjas. Problema yra pardavėjo ir pirkėjo santykiai. Arba 
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aš perku ir boikotuoju pardavėjus, tada priverstas yra man siūlyti ką kitą. Gamintojas jis yra gamintojas. Jis turi 

žaliavas, yra išteklių šeimininkas. Jis turi teisę gaminti taip, kaip jam apsimoka. Kai jis neparduos, tai jis negamins.“; 

„O tai čia sakykim vėlgi iš kitos pusės pažiūrėjus, galbūt tai mūsų šalies yra bėda, kad mes negalim išsireikalauti sau 

tų vienodų sąlygų. Nes nu, Europos Sąjungoj, nu taip, nuostatos visiems vienodos. Galbūt tai, kaip sako, mumyse 

bėda, kaip tautoje. Ne mūsų skoniuose, ne kažkur tai, aišku, jeigu ta produkcija būtų tiekiama tokia, kokia, nu kodėl, 

gi sakau, mažas akmenukas didelį vežimą nuverčia.“; „Bet mes nelabai ir keistis norim, tai čia gal mūsų anūkai, 

vaikai, nelabai, bet.“; „Jo, labai aktualu. Ir šiaip aš galvoju, nu taip plačiau žiūrint, tai parodo pačios valstybės požiūrį 

į žmogų. Nes jeigu jie nesugeba išreikalauti iš gamintojo, kad mes gautume už tą pačią kainą, kuri tikrai nėra mažesnė 

negu, ar didesnė negu, tarkim, toj pačioj Vokietijoj, tokį produktą, tai čia yra labai blogai. Kažkas yra suinteresuotas, 

kad taip nebūtų ir tas kažkoks pinigų perteklius kažkur nuteka į šoną, tai čia yra.. Tiesiog jaučiuosi apvogtas šitoj 

vietoj grynai. Nes pinigų suma tokia pati, tiek pat kainuoja Vokietijoj ta kava, kiek Lietuvoj, tai nesvarbu, kokybė čia 

prastesnė, ten geresnė, tai kodėl? Klausimas iškyla toks. Ir jeigu vat kaip sako, čia gamina, veža į Vokietiją, parduoda 

už tą pačią kainą kaip čia, nu tai transportavimo kaštai, viskas kažkaip keista.“; „Priklauso nuo to, kiek valstybė 

išsivysčius ta pati sistema maisto, veterinarinės, kiek ko galima, kiek ką leidžia. Tai kiekviena valstybė išsivysčiusi 

neleis savo žmonėm kažkokio tai netinkamo, nekokybiško, kaip galima pasakyt, produkto naudot, aš bent jau taip 

manau.“ 

Dvejopos kokybės problemos 
nėra 
[Citatų skaičius-14] 

„Aš tai galėčiau gal apie saldumynus, irgi kas yra bendra, tą pačią "Milka". Tai man, pavyzdžiui nuoširdžiai, aš labai 

mėgstu šokoladą, kavos negeriu, tai negaliu išvis ką pasakyt, bet tarkim apie šokoladą, tai Norvegijoj ir Lietuvoj, nu 

tai yra vienodo skonio man. Tikrai nejaučiu, būna kartais, kaip sakom, akcijinis, tai vat čia gal labiau jaučiasi.“; „Tai 

man teko irgi gyventi ir Portugalijoj, ir Ispanijoj, ir toj pačioj Vokietijoj. Kadangi šokoladą labai mėgstu, tai visur aš jį 

perku. Ir tą pačią "Milka", ji yra viena mėgstamiausių, tai nu aš nejaučiu to tokio skirtumo. Būna nusiperki toj pačioj 

Portugalijoj, tas nebūdavo toks skanus, nežinau gal ten tos partijos, bet pats, palyginus Lietuvoj ir Portugalijoj, man 

skonis yra toks pats, kad ir tarkim ir tie patys, kur būna su riešutais, tai nežinau, gal man sekasi - aš nusiperku su 

pilnais riešutais“; „Nu aišku tokių "cento" produktų neperku. Aš visą laiką kokybiškesnį maistą, galbūt, kuris brangiau 

kainuoja, aš tokį perku, bet aš tai esu patenkinta Lietuvos kokybe, ką perku - tas pats "McDonald's" lyginant su 

Didžiąja Britanija galbūt yra skanesnis, bet čia aš tikrai nesiskundžiu maisto kokybe. Tiek saldumynais, tais pačiais 

milteliais, kaip minėjau esu tikrai viskuo patenkinta“; „Drįsčiau teigti, kad ir įsitikinimas gali būti. Ne visuomet galiu 

pastebėti, kad tikrai ta kokybė vienareikšmiškai pas mus yra blogesnė, ne visų produktų turiu omeny. Tikrai kartais 

gali būt, kad išvažiuosi kažkur nusipirki skaniau. Vėl gi savęs paties tikinimas irgi gali būt.“; „Ne gal kelis produktus 

paragauji gal iš tikrųjų pasitaiko kokybiškesni. Tai automatiškai paskui taikai kiekvienam produktui ir bandai ieškoti 

kažkokių skirtumų. Ir ar ten juos randi ar ne, tai..“; „Pas mane toks įsitikinimas yra, kad garsios ir nuoširdžios firmos. 

Jos tiek čia, tiek kitur siunčia tik geras prekes. Aš neturiu omeny šitų produktų, bet avalynę paimant, kažką tai va iš 

drabužių.“; „Pavyzdžiui „Riter sports“ šokoladai, jie man visur tokie patys, jų daug nesuvalgo, gal geriau kartais 

mažesnė ta  plytelė, nei „Milkos“ tokia. Nėra tokia kokybiška vis tiek. Vis tiek čia pieniškas šokoladas, daugiau taikom 

juodas, kad būtų. Geriau mažiau, bet. Aišku perkam ir tokį.“; „Mažiau svarbu tai gal nėra, nu ten alkoholis koks nors 

manau, kad skiriasi, niekas ten jo atskirose bačkose negamina ir viskas kaip ir taip pačiai turėtų būt. Dribsniai tokie 

Dvejopos kokybės problemą 

diskusijos dalyviai buvo labiau 

linkę sieti, su įsitikinimais. Savo 

nuomonę jie grindė palyginimo 

pavyzdžiais, kur produktų 

kokybė nesiskyrė.  



 
 

43 

 

Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

visoki nemanau, kad turi kažkokį dvigubą standartą“; „Bet daleiskim šokoladas „Lidn“ garsus Vokietijoj ir čia tikrai 

nesiskiria.“; „Aš noriu dar pasakyti, tai ką jūs kažkiek paminėjote, galbūt tai iš tikrųjų veikia mūsų subjektyvumas, kad 

jeigu geri arbatą kur nors Indijoje, ji atrodo skanesnė, nes čia tikra indiška arbata. Geri Lietuvoj - nu čia ne tas. Nors 

gal ne, gal tik jums taip atrodo, kad Ispanijoj kažkas ten skaniau, vynas, Italijoj picos, o Prancūzijoj krusanai.“; „Bet 

vis tik jums atrodys... Mama mano tokia yra, sako, nu kad čia tikri prancūziški kvepalai, aš jai sakau: mama, čia patys 

paprasčiausi kvepalai. Ne, čia tikri prancūziški, ar tau jie neskaniau kvepia? Ne.“; „Bet su pakuotais, jūs dažnai minit 

„Danonki” ir taip toliau, tuos aktyvuotus jogurtus, vėlgi, parveža, galbūt nebūtinai pas mus atvažiavęs va tas paketas 

yra prastesnės kokybės, bet jis pas mus ilgiau važiavo ir ilgiau buvo. Na ir tas kavas, vis matom akc ijos, ir akcijos. 

Nu tai atsiprašau, kas už akcijas parduos visiškai šviežią. O visgi toj gamintojo šalyje, mažesnis kiekis išleidžiamas į 

rinką, jis greičiau keičiasi, jis yra šviežesnis, aišku, kad jie tada yra geresni. Prie tos kokybės dar ir transportavimo, ir 

sandėliavimo reikalai prisideda, mano galva. Nes tikrai kartais atsidarai, ir nu aitru viskas. Ir ten tuos jogurtus – jau 

ties riba.“; „Aš manau, kad su ta dviguba kokybe, tai čia toks burbulas buvo, ir taip jis, ir nusilps, kaip pavyzdžiui sakė 

kitais metais sakė jau nesuksim laiko, dabar jau sako gal dvidešimt pirmais, dvidešimt ketvirtais, prieštarauja. Čia irgi 

prieštaraus kažkokia ten Graikija ar ten Italija. Pasibaigs šitas.“; „Jeigu sakom žodis – problema, tai vėlgi čia ko gero 

yra ne ekonominė problema, ne verslo, ne politinių sprendimų. Politinė taip, bet vėlgi, tai yra labiau kultūrinė 

problema. Iš kur atsirado visas šis reikalas? Kad mūsų tautiečiai pamatė, kur kitur yra, prasidėjo normalūs kultūriniai 

mainai, skonio mainai, potyrių mainai. Ir mes pradėjom suprasti, kad yra kitaip. Tai vat čia yra kultūrinės raidos, nu 

ne problema, bet etapas toks. Ir kažkas tai šituo politiškai naudojasi.“ 

Lietuvos gamintojai taip pat 
naudoja dvejopos kokybės 
standartą 
[Citatų skaičius-10] 

„Mes turim ledų fabriką, turim ledų fabriką. Gamina ledus, kurie eina į Ameriką, eina į Rusiją, tą pačią vat Rusiją. Ir 

tiek į Ameriką, tiek į Rusiją eina su natūralia grietinėle, o į Lietuvą eina su milteliais visais.“; „Kiek riešutų, mes vis 

imam su sula ir graikiškais riešutais. Kiek ten to visko pridėta, tai pas mus toks va kur siunčia į Lietuvą, toks jausmas, 

kad ten visko pritrūko arba.“; „O dar kitas klausimas yra, jūs gi žinot, kad mes labai daug eksportuojam savo produktų, 

tai reikėtų pasižiūrėti, ar lietuviai gamina vienodus produktus Lietuvos rinkai ir kokiai nors Kinijos rinkai.“; „Nu aš 

manau dabar Vokietijoje kur vyksta žalioji savaitė, tai palendricos nuvežtos turbūt geresnės negu pas mus ten būna.“; 

„Nes va dar prisiminiau va tokį dalyką, kai Anglijoj gyvenę, kaip vertina Lietuviškus produktus tenais, kur atvežtus į 

Angliją ir būdavo tokių vat tie patys sūreliai, pieno produktai, pakuotės jau paruoštos anglų rinkai ir pakuotės 

Lietuviškos, tai visada imdavai Lietuvišką pakuotę, nes anglų rinkai masė kita ir skonis visai kitas. Ir sudėtį kai lygini, 

jinai šiek tiek skiriasi. Tai vat vis tiek likdavai prie sąmonės pripratęs ir tas angliškas jau būdavo. Kaina vienoda iš 

tikrųjų, bet produktą imi Lietuvišką, nes nu vis tiek čia toks vaizdas, kad čia jie irgi kokioje "Maximoj" užsiperka daug 

ir atsiveža iki tenai.“; „Mes negaunam geros kokybės net būdami prie vietos.“[Kalbama apie Lietuvos gamintojus]; 

„Irgi yra patirtis. Dabar galvoju Biovelos, ar ne Biovelos. Tie vaikiški tepami paštetai. Nuvažiavom su vyru į Lenkiją. 

Čia visi varo apsipirkt pigiau, varom ir mes. Atrodo Biovelos, kad lietuviškas. Lietuvoj mes jo niekada gyvenime 

nepirkdavom, nes jis buvo neskanus. Be druskos, nu ten kaip vanduo. Vyras sako davai paragaujam to.“; „Jo, pirktos 

Lenkijoj. Sakau nuo kuo jis tau skirsis. Bus tas pats š, tik kitoj saujoj. Vaikai, vaikai kai grįžom namo kai kitą sykį 

važiavo parvežė tris kartus daugiau. Tai Lenkija tai netoli čia, ne Vokietija, bet skonis irgi skiriasi.“; „Nu dabar paėmus 

logiškai taip, dabar paėmus taip  jogurtus tuos pačius lietuviškus. Lietuvoj produktai viskas normaliai. Juos importuoja 
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į užsienį. Ir tuos pačius Lietuviškus užsieny nu kas į užsienį siunčiama yra ir tuos pačius Lietuvoj. Abudu sudėk į 

krūvą. Jie skirias. kaip diena su naktim.“; „Nu, kad saviem net savoj šaly nepalika. Nu ne tokie koks turi būti atiduotas 

Vokietijai. Mūsiškiai patys taip daro tai ten apie tą Vokietiją ir kitus šnekėt tai...“; „Esam kažkada vat irgi Facebook'e 

pardavinėjo. <...>Valgėm, labai skanu tai buvo irgi lietuviška prekė. Nu gerai skanu. Nu važiuojam į "Maxima" pirksim. 

Ne tas . Visiškai ne tas. Ir galiojimas ilgas "Maximoj", nu ne tas skonis. Sakau namie man atrodo dar liko du sūreliai, 

sakau žiūrim kas ten parašyta. Nu viskas lietuviškai užrašyta. Dabar neprisimenu, pieno žvaigždės ar kažkas. Žinau, 

kad lietuviškas tiktai. Apsiverčiam, nu pavadinimas tai lietuviškas, bet antram, antroj toj pusėj tai. Nu nežinau kokia 

ten kalba, bet tikrai ne lietuvių. Nu tikrai ne Lietuvai skirti. Tai taip žinai mhm, bet kokie sakau skanūs buvo. Net 

varškytė tokiais gabaliukais jautės. Ir vaikai sako mamyte nupirk. Ir kai nuvažiavom į tą pačią "Maximą", jie mato tuos 

pačius sūrelius. Sako mamyte paimk. Nu gerai. Atsikando mūsų mažoji, taip. Tai pirmiausiai šokoladas nutrupėjo. 

Kol atplėši jau šokoladas byra. Ir kai, kai įsikišo į burną tokia, bet čia košytė. Nu ir taip gavos, kad nu ir ką sakau 

laukiam kol vėl kažkas parsiveš. Nu nes taip tai sakau va sakau esam ant to punkto tik apsigavę žiauriai. Sakau tikrai 

nu lietuviška, nu tikrai , nu sakau mačiau "Maximoj" yra, yra...“; „Atvažiavo čia dešrikės va sudėtos veterinarijai. Tos 

geros yra. Nebandykit, nebandykit paimt. Gerai, atvažiavo veterinarija, į maišiukus ir išvažiavo.“ 

Stereotipų sąlygotas požiūris į 
dvejopos kokybės problemą 
[Citatų skaičius-9] 

„Pas mus, man atrodo, tuos stereotipus lenkiškus ir taip toliau, formuoja vietiniai gamintojai, todėl, kad pasižiūrėkit, 

ateinat į parduotuvę, ar ne, lietuviška mėsa, lietuviškas pienas, parduotuvėj, turguj, bet kur..“; „Mes gaminam čia savo 

natūralų produktą, o ten lenkai ten jie pridaro, pridaro ir taip toliau, nu vat kadangi pas mus natūralus produktas, 

švarus, tvarkingas, tai kaime užtenka, iš tikrųjų pas mus tas žemės ūkis toks, vienas po tris hektarus, kitas tris 

hektarus, jisai ten su kombainu neprasisuks. Ir aš įsitikinęs 100 procentų, kad lenkas, atėjęs į parduotuvę, žiūri, kur 

lenkiška mėsa, kur lenkiškas pienas, ne vokiškas, ne lietuviškas, bet jis tiesiog sako čia mūsų, čia mūsų.“; „Tai ten 

gal kita linija į Vokietiją.“[Kalbama apie Jacobs kavą pakuojamą Lietuvoje]; „Aš tai manau, kad kur būna prastesnė 

kokybė, pavyzdžiui, pupelių, tai jas vis tiek rūšiuoja ir tenai geresnes pakuoja ir senom šitom valstybėm Europos 

Sąjungos. O va kurių prastesnė kokybė biški, tai siunčia į šitas naujas.“; „Nu yra dar, pavyzdžiui, žmonių, kur naiviai 

tiki, kad tas pats, nu ir nei atlikta ekspertizės, nei niekas čia neįrodė, čia žmonių įsikalbėjimas, kad tai yra skirtingi 

produktai. Nu jie naiviai tiki, kad čia va, tas pats, ką Vokietijoj gauna.“; „Aš tai nemanau. Aš galvoju, kad toj pačioj 

Vokietijoj irgi gali pagaminti Vokietijos rinkai labai gerą produktą, o Rytų Europai..“; „Tai vėlgi čia aš manyčiau yra 

labai psichologinis momentas. Viena vertus, taikome patys sau ir mus supančiam pasauliui tą kriterijų – anksčiau 

buvo geriau. Čia tarsi dogma tokia yra įsigyvenusi, ar ne? Nors nebūtinai tai yra taip. Kita vertus, tai tie dalykai dėl tų 

dvigubų standartų ir panašiai, aš manau šiandien vėlgi kalbėti taip labai objektyviai, kad viskas ten yra geriau, pas 

mus yra blogiau, nu toks tarsi savęs galbūt... Nu yra tam tikrų produktų, sričių, kurie vienareikšmiai atrodo tarsi tokie, 

bet vėlgi, kaip ir sakau, tol kol mes neturime pilno paaiškinimo, kad iš tikrųjų tie standartai yra dvigubi dėl aukojant 

kokybę, o ne taikant pigesnius kaštus<...>“; „<...>O grįžtant prie paties klausimo, kiek jis aktualus tas dvigubas 

standartas visuomenėje, tai aš manyčiau čia vėlgi mes turime, man taip atrodo, kad neseniai pasirodžiusi knyga 

„Lietuvio kodas”, tai atsako labai stipriai į patį klausimą, ar yra to noro mušti sau į krutinę, jaustis truputį žemesniu, 

kažkur egzistuoja mūsų sąmonėje. Ir kiek čia vėlgi to objektyvumo yra, tai tikrai šiek tiek sunkoka, nes tikrai tenka 

daug važiuoti ir nemažai dalykų yra žymiai prastesnių negu mes galime nusipirkti. Maisto produktų vietinės 

Visuomenėje vis dar gajūs 

stereotipai ir tam tikri 

įsitikinimai, kurie galimai turi 

įtakos ir požiūriui į dvejopos 

kokybės problematiką.    
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Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

gamybos.“; „Gal užbėgant už akių, savo atsakymui dar pasakyčiau, kad iš esmės aš įsivaizduočiau, kad problemos 

tai neišspręstų. Yra tam tikrų regionų, kurie, na, tiesiog mėgaujasi savo galbūt kančia, ir vis tiek, tuo pojūčiu, kad yra 

blogai<...>“; „Būnant Vokietijoj, iš Vokietijos parsivežus šokoladą kad ir, matosi, kad jis yra skanesnis. Bet nu vat va 

taip atrodo, nežinau kiek čia yra tasai skanu, bet tai gal toks nusistatymas, kad tų kalbų va kur sakot - kažkas sakė, 

kad nu vat, nu tokia, kad jisai skanus.“;  

Dvejopa kokybė sąlygota 
vartotojų perkamosios galios 
[Citatų skaičius-6] 

„Nu matot, tas teisingumo jausmas, aišku labai gerai, bet aš bijau, kad mes galėtume neįpirkti tų teisingų produktų.“; 

„Aš tai irgi galvoju dėl kainos, užtai jie deda saldiklius visokius ir visa kita, kad mes pajėgtume įpirkti su savo 

atlyginimais.“; „Tai matot, tose šalyse tai kaina yra, tas produktas kokybiškas patektų į mūsų šalį aš abejoju, jis 

kainuotų...“; „Uždėtų antkainį ir būtų daug didesnė kaina.“; „Mano nuomonė yra tokia, kad, tarkim, tai ką lemiam, tai 

tiesiog šalies gyventojų perkamoji galia iš vienos pusės<...>“; „Aš manau, iš pigesnių produktų gamina ir biškį pigesne 

kaina, ir tom biškį biednesnėm šalim ir pateikia. Ten biškį pigesnį, prastesnį produktą.“ 

Diskusijos dalyvių manymu 

dvejopos kokybės apraiškas 

Lietuvoje gali sąlygoti ribota 

vartotojų perkamoji galia. 

Dvejopa kokybė sąlygota 
tvirtinimo, jog atsižvelgiama į 
regiono skonius 
[Citatų skaičius-11] 

„Gal nenaudojami aukščiausios kokybės produktai, o pavyzdžiui visi riebalai yra prastesnės kokybės naudojami 

šokoladams arba ten kur yra pigesni. Pigesnės prekės, jie motyvuoja tuo, kad jūs taip įpratę ten valgyt sako.“; „<...>O, 

pavyzdžiui, Coca-Cola, tai iš tikrųjų kažkiek tai pavyzdžiui, tiek Turkijoj, tiek turkiška Coca-Cola, tiek Fanta yra daug 

saldesnė, nes jų ten rinkai biškutį gal yra labiau priimtina saldumas, nes tikrai visi tie jų saldėsiai daug saldesni negu 

pas mus tenai. Tai tikrai, nes jie gamina biški gal saldesnį, pavyzdžiui, tiek Fanta, tiek parvežk, grynai skiriasi, vaikai 

tai iš karto atskyrė, sako iš karto, kad čia kitokia yra jinai. Tai gal dar kažkiek tai, ne tai, kad kokybė, bet gal kitokia 

biški receptūra, biški koreguojama yra kiekvienai rinkai, gal dėl to dar biškutį.“; „Bet vat kalbant apie maisto produktus 

ir kai kyla čia.. nu šioks toks, va jūs, kad kodėl skiriasi ir taip toliau, tai tie gamintojai ir aiškina, kad čia pritaikyta 

kiekvienos šalies rinkai, žmonių skoniams ir taip toliau. Bet labai įdomu, ar jie atliko kokius tyrimus, kad čia mes tokį 

norim ar ten šokoladą, ar ką nors, nes kiek žinau, tai mūsų visi tie gaivieji gėrimai įdėti dirbtiniai saldikliai, ar ne, bet 

savose šalyse tai jie nededa dirbtinių saldiklių, jie deda natūralius. Natūralų cukrų. Nu tai nežinau.“; „Aš šiaip girdėjau 

tą, nežinau kaip jį pavadint, skandalą, kai kažkas aptiko, kad atseit Rytų Europoje prekės yra prastesnės negu Vakarų 

Europoje ir tada kreipėsi į keletą gamintojų, pasiaiškinkite kodėl taip yra ir jie pasakė, kad jos nėra prastesnės, jos 

tiesiog yra pritaikytos vietos vartotojų skoniui.“; „Taip. Vat apie kavą šitą girdėjau. Kad lietuviai mėgsta rūgščią kavą.“; 

„Jo, bet tada, nu oficialus atsakymas į jūsų klausimą yra toks, kad tai yra pritaikyta vietos skoniui ir papročiams.“; 

„Galbūt kai kuriais atvejais tikriausiai. Ne viskas taip visiškai juoda arba balta. Bet tikriausiai kai kurios prekės, kurios 

paklausesnės galbūt ir pigiau nusipirkt prekybos centrams tikriausiai prastesnės sudėties. Arba kažkokios ryškesnės 

gal sudėties mums lietuviams reikia, aromatai stipresnis, rūgštesnis, ten saldžiau kažkas tai.“; „Kad matot, pas mus 

aiškina tuo, kaip kad, žiniasklaida, girdi, kad mūsų skonis kitoks. Todėl bandydami prisitaikyti prie mūsų skonių, todėl 

ir daro kitokį šokoladą. Ir kitokią kavą. Bet kas atliko tuos eksperimentus, tai aš nežinau. Aš nežinau, kas atliko tuos 

eksperimentus ir nustatė, koks mano skonis.“; „Labai skiriasi. Kiekvienoj šaly vis savotiški tie skoniai, ir gali būti, ir 

Airijoj, ir Čekijoj, ir Vokietijoj. Vokietijoj jie, aišku, valgo ir tokį sūrį, kad ojojoj, neįsivaizduoju kaip lietuvis prarytų. 

Skoniai labai skiriasi.“; „Kodėl jie turėtų adaptuotis? Jeigu mes turim savo pieno pramonę, turim dar kažką, nu kodėl 

vakaruose gamintojas turi pataikyti į mano šaltibarščius? Vat aš šito momento visam tame reikale nesuprantu. Jis 

Informantai vertino skeptiškai 

gamintojų tvirtinimus, jog 

produktų sudėtis keičiama, 

siekiant produktą pritaikyti 

atitinkamos rinkos skoniams.  
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Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

yra gamintojas. Jis gamina iš savo produktų. Jis žiūri savo šalies situacijos.“; „Bet aš galvoju ten tokia Vokietija, 

Prancūzija. Tam pačiam regione mes, nei tų temperatūrų skirtumų, tai tie skoniai turėtų mūsų būt tokie pat.“ 

Kiti aspektai 
[Citatų skaičius-4] 

„Taip, tai aš perku dėl kainų, nes yra žymiai pigiau. Nu aš nesu ten tokia gurmanė ir išranki, man yra skanu ir man 

yra gerai, bet yra trigubai pigiau negu Lietuvoj. Ir tai taip nesąžininga.“; „Tą patį aš pastebėjau su Toffifee saldainiais, 

man atrodo, aš neatsimenu, kiek jisai kainuoja ta normali dėžutė ar 2 su kapeikom, netoli 3. Tai Tesco, net 

ne Lidl'e, Tesco UK kainavo 99 centus.“; „Aš manau, kokybės problema atsiranda tada, kai tu gauni prastesnę kokybę 

už tą pačią kainą ir už brangesnę. Jeigu tu gauni tą patį produktą gerokai pigiau ir nu kaip pavyzdys gaminamas kur 

nors Vakarų Europoj, ten kokioje Prancūzijoj, tas pats produktas, jį atvežt iki Lietuvos kainuoja, sandėliavimas visa 

kita, o jei jis čia pigesnis, tai vadinasi ir kokybė turi būti kažkuo pigesnė. O kai jis atvežamas ir yra tokios pačios 

kainos arba brangesnis, o kokybė prasta, tada tikrai būni nepatenkintas.“; „Tai va taip pat su tom arbatom, eina linija 

ir tos visos, kur šiukšlytės, keliauja trečiom šalim, kava panašiai ir visur taip.“ 
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3 priedas. Vartotojų keliami lūkesčiai prekių kokybei 
 

Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

   

Kokybiškas produktas 
[Citatų skaičius-4] 

„Ta prasme tai apskritai yra kokybė, kokia jos definicija, o kas sudaro tą kokybę tai nežinau, kokia yra kokybiška prekė. 

Tai turbūt yra ta, kurią tu paragavai, bet neragavai skanesnės ir geresnės, ta ir bus kokybiška. Jeigu nežinotumėm kad 

yra geresnių, tai šitas būtų automatiškai kokybiškas ar ne?“; „Taip, jeigu turime kažkokią patirtį tai vat toks vat geresnis, 

nes kaip kokybiškai jei jis tenkina mūsų poreikius. Jeigu mes geriam tą kavą ir ji mum yra skani, kiekvienas skonį žinome. 

Jeigu jinai neturi kažkokių tai pašalinių veiksnių, ten nekyla kažkokios rūgštys ar dar kas mes skaitom, kad tai yra 

kokybiška. Bet jei mes išgeriam kitos tokios pat kavos ir matom, kad jinai yra skanesnė ir geriau atsiliepia mūsų 

organizmui, automatiškai pirminė prekė yra nekokybiška.“; „Valstybė sudaro ir sudedamos medžiagos turbūt ir 

pagaminimo procesas. Skoninės savybes skirias žinoma. Bet jeigu kalbam kas sudaro patį produktą, tai žinoma jis ky la 

iš medžiagų tų gamybos procesų. O įpakavimas yra verslo dalis, dizaineriai parduoda tą ką pagamino, bet tai nėra prekės, 

kurias mes vartojam. Įpakavimo gi nevartojam. Turbūt tai ir yra kokybė.“; „Kadangi čia pradėjom kalbėti, tai, kaip pats 

prie tų tyrimų buvęs, tai vėlgi, man tas raktinis žodis kokybė šiek tiek mįslingas. Viena vertus, tai aš neturiu nei chemiko, 

nei medicinos išsilavinimo, kad galėčiau pasakyti per ką apsprendžiama kokybė. Kadangi, viena vertus, nebūtinai cukrus 

Coca-Coloje yra geriau, negu kažkoksai tai pakaitalas ar na, ir panašiai. Tai kas liečia kokybę, grįžtant prie skonio, tai čia 

aišku labai subjektyvu, ir pačiam gyvenimo ritmas, ir tas noras lemia, kad tenka dažnai gyventi vienus, trejus mėnesius 

kitur, ar šiais metais teko gyventi Italijoje mėnesį ir Norvegijoje tris  mėnesius, tai ta pati patirtis...<...>“ 

Tyrimo dalyviams buvo 

sudėtinga nurodyti kas 

apsprendžia produkto kokybę, 

tačiau jiems kokybė asocijavosi 

su skoninėmis savybėmis. 

Europos Sąjungos nariams 
kokybė analogiška 
[Citatų skaičius-4] 

 „Esam Europos Sąjungoj visi kartu tai ir norim, kad visi vienodai.“; „Nu taip, norim lygiaverčiais būt.“; „Aš galvoju, nežinau, 

man tai, pavyzdžiui, Europos Sąjunga atrodo turėtų būti, nu kaip ir lygios, ta prasme, panašios teisės, bet gavosi, kad 

antrarūšė yra Europos Sąjunga ir pirmarūšė Europos Sąjunga. Į vieną važiuoja produktai panašūs į Prancūziją,  į šitą 

Vokietiją, Daniją, o prastesni produktai važiuoja, veža į tokias kaip Baltijos šalys, Lenkija. Nu čia iš tikrųjų taip yra, čia yra 

akivaizdu, tereikia pasižiūrėti į tuos, nu tarkim, kai yra gyventojų pajamos, bendras vidaus produktas, matytumėm, kad 

tose šalyse, kur vat nėra to palmių aliejaus, ten pragyvenimas yra daug aukštesnis negu tose, va kur pas palmių aliejų 

kiša. Tai va man, čia visi, o, Europos Sąjunga, čia Sovietų Sąjungoj buvo blogai, dabar į Europos Sąjungą, bet tai, kad, 

ta prasme, mes vis tiek tie europiečiai viską žiūrim, koks čia atlyginimų vidurkis, kaip čia ką, nu ta prasme, kaip nežinau, 

toj uodegoj, ten pačiam gale traukinio važiuojam, nežinau, man toks..“; „Ne aš manau, kad Europos Sąjunga turi būti 

Europos Sąjungai. Visiem, ne taip, kad čia Lietuvai, čia tam kitam.“ 

Vartotojų nuomone 

priklausymas ES, turi užtikrinti 

ir vienodą tarptautinių prekių 

kokybę. 

Lygybės jausmas 
[Citatų skaičius-3] 

„Bet tai iš tikrųjų galėtų tas kitas kažkiek, kad būtų nu tas tas toksai ten kažkas ten tokio, jeigu tu pripratęs būdavai pirkti 

iš tenai, tu nusipirk Lietuvoj, tu nori tą patį skonį gaut, tai, kad būtų tas pats, nes jeigu viskas yra tas pats, tai turi būt ta 

pati prekė, identiška turėtų prekė, nebūti nei sūresnė, nei saldesnė iš tikrųjų.“; „Supratimas gal, kad visi žmonės šiaip jau 

yra lygūs ir visi nusipelnė gyventi vienodai gerai. Ir vienodai sveiką gauti maistą, kokybišką, ir kad nėra kažkokių ten 

viršesnių vienų už kitus. “; „Teisingumo jausmas turėtų.“ 

Kokybiškos produkcijos lūkestį 

formuoja, informantų tikėjimas 

lygybe. Tai sąlygoja, jog 

tikimasi gauti tokius pat 

kokybiškus produktus, kaip ir 

Vakarų rinkoje. 
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Tikėjimas gamintojų 
garbingumu 
[Citatų skaičius-6] 

„Aš tai galvoju vis tiek, didžiulė kompanija, nu tai vis tiek būtų negarbė daryt tokius dalykus, būtų negarbė iš tikrųjų, 

pagalvojus. Bet jei kompanijai, aišku, Lietuvoj yra per maža rinka, čia išvis ne rinka, čia jiems ten tiktai nuošimtis, bet kad 

vis tiek nu<...>“; „Mes ir ieškom, mes gi pasiieškom internete tų kainų, vienoj šaly palygini, kitoj šaly palygini tą pačią. Iš 

kitos pusės, aš vėlgi galvoju, o sakykit, o vat šitiems didiesiems ženklams, na aišku, gal mūsų čia pernelyg maži tie 

naudojimai, o vat jiems įtakos neturi va tas mūsų požiūris toks, kad nu mes neimsim to Jacobs, nu nepirksim mes jo, nes 

jisai mums netinka, kad ir ta pati arbata vat, tai nesmukdo to ženklo, reputacijai nekenkia? Mes pernelyg menki esame, 

kad čia, lašas jūroj tas mūsų, sakykim, toksai vat atmetimas tų produktų?“; „Ar gamintojas davė didesnį, ta prasme, gal 

gamintojas tą prekę mažesne kaina, bet pas mus kadangi prekybininkas nori, kad parduotuvė atsipirktų per 3 metus, nu 

tai jisai tą padaro iš karto 300 antkainį ir tada parduoda už didelę kainą. Tai neaišku, kas  čia sužaidė, ten kuris labiausiai.“; 

„Tai dabar aš galiu pratęsti šokoladų temą, nes man labai patinka šokoladas irgi ir aš irgi iš Lidl'o perku. Bet aš kartais, 

kai turiu pinigų, perku ne iš Lidl'o, o perku Lindt  šokoladą, Lindt yra šveicariškas prekės ženklas, jis yra turbūt kitoj skalės 

pusėj negu Lidl'as, jis yra prabangus, brangus ir atseit kokybiškas. Ir jis tikrai yra kokybiškas, man labai skanu. Ir man jis 

yra skanus visur - ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje, ir Anglijoje. Man visur Lindt yra tikrai geras šokoladas. Aš nepajutau, kad 

Lietuvoj jis būtų prastesnis negu kažkur kitur. Aš tai dabar, jeigu man leisit, čia taip truputį išvedžioti, tai aš galvoju, kad 

galbūt tai yra tokia save gerbianti įmonė, kad jie tiesiog gamina gerą produktą visur.“; „Bet iš gamintojo pusės aš tai 

nesuprasčiau, pavyzdžiui, jei kažką gaminčiau, tai kodėl vat turi būti vienas prastesnis, kitas geresnis. Nu keista, jeigu tu 

esi gamintojas, tai tu vienodai ir gamini.“; „Jeigu šokoladas parašytas su riešutais, tai ten turi būti riešutų, jeigu būtų 

šokoladas su neskaldytais riešutais, tada turi būti neskaldyti. Bet jeigu tik su riešutais, tai gali būti ir tokie, ir tokie.“;  

Tyrimo dalyviai linkę pasitikėti 

gamintojų garbe. Todėl tikimasi, 

jog nepriklausomai nuo rinkos 

bus tiekiami identiškos kokybės 

produktai.   

Mokama kaina kokybės 
garantas 
[Citatų skaičius-5] 

„Moki vienodą, panašią kainą tai nori ir gaut. Kodėl turim prastesnę už tą pačią kainą. Vis tiek Vakarų Europos ir Lietuvos 

kainos labai panašios.“; „Aš manau irgi, kad šitas klausimas yra labai aktualus, ir mano ratui, mano šeimai šitas 

klausimas. Mokam gerus pinigus, kaip sakyti, realiai, jeigu perki su akcija tą "Jacobs", Vokietijoj ta akcija bus daug 

didesnė - tai, pačiai "Jacobs", o kokybė, gaunasi, kad Vokietijoj bus geresnė, čia turbūt jau dauguma tai pripažino, negu 

Lietuvoje. Tai kažkaip atrodo - mokam dar brangiau, o gaunam prasčiau. Kodėl yra? Ar Lietuva, Latvija, Estija - šių trijų 

šalių rinka yra tokia mažytė, kad gamintojui neapsimoka daryti gero produkto? Na vat man įdomu būna, kodėl taip yra 

Lietuvoj, kodėl tokia prasta kokybė yra Lietuvoj, rytų Europoj? Ar čia nereiklūs klientai, kad negali išprašyti gamintojų 

geresnės kokybės?“; „Ir ta kaina yra svarbu, galų gale, kad ir tuos produktus, kaip "Milka", "Jacobs" ir kitus. Parduoda, 

vis tiek, juos nepigiai, gana brangiai. Ir norisi, kad ta kokybė, kad ta, kuri yra vakaruose, norisi gauti ir čia, nes mokame 

pinigus už tą vardą tai noris tokią produkciją ir duot. Jeigu, ta prasme yra panašus, kaip "Lidl" yra panašūs tie šokoladukai, 

kaip "Bounty", į Snickers ir taip toliau. Tai jie yra panašūs - pavadinimas skiriasi, pretenzijų, kaip ir negalima turėti, jeigu 

jie yra neidentiško skonio, bet jau, jeigu yra toks brandas, koks ir numatytas vakaruose - tai kokybės tikrai norėtųsi, nes 

sumokėjus pinigus už "Milka", nesinori gauti "Optima" linijos kokybės. “; „Nu, nes kaina jau ir čia Lietuvoj tokia didelė, tai 

tu ir nori to skonio, ir tos kokybės, ir visko geriau, tai jo, tikiesi, priėjęs, kad aš brangesnį pirksiu daiktą ir jis bus geresnis.“; 

„Pinigai. Todėl, kad maisto produktai panašūs, Vokietijoj ir pas mus labai panašios kainos. Ir aš ten perku tą pačią kavą, 

ir ta kaina ten tikrai ne kažką ir brangesnė. Bet va aš žinau, kad kokybė. Tai galų gale man tegul atveža ją į čia, ir aš čia 

atsipirksiu už tuos pačius pinigus.“ 

Informantai tikisi, jog mokama 

pakankamai aukšta kaina, kuri 

beveik nesiskiria ar net yra 

didesnė nei Vakarų valstybėse, 

turi užtikrinti ir tokią pat 

produktų kokybę.  

Kiti kokybės aspektai 
[Citatų skaičius-5] 

 „Be jokios abejonės. Radus geresnį skonį, nu, tai vartotojas privalo taip elgtis. Vėlgi, nu tai jeigu aš perku, tai aš tikiuosi. 

Mes diskutuojam, ko gero, apie tą kelią iki mūsų, ar ateina geras gamintojas. Ar gamina tam, kad išgyventume, ar, nu, 

turim teisę valgyti, bet va čia yra tas tarpelis, kuris tą kokybę, leidžia tai kokybei sumažėt.“; „Nu nusimeni, kad tu ten 
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turėtum. Ten ragavęs tokį ane dabar pasiėmęs lietuvišką galvoji, kad bus skanus, sumoki tą eurą ten ar kiek ar ne. O 

dabar pavalgysiu skaniai ir tu valgai kažką.“; „Jei kažką man reikia tai nu tikiuosi kaip kas parodyta tikiuosi ir bus ten, o 

daugiau nesiskaitom. Būtent kiek procentų kalorijų. Svarbiausia galiojimo laikas yra ir čia turbūt svarbiausias yra.“; „Ne 

blogai sakot, kokybė produktų prastėja.“ 
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4 priedas. Vartotojų sprendimą pirkti ar nepirkti lemiantys veiksniai 
 

Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

   

Informacijos apie dvejopą 
kokybę įtaka [Citatų skaičius-
3] 

„Tai požiūris gal yra vienas dalykas, o elgesys kitas. Galim mes žinoti, kad tos prekės prastesnės, bet jeigu tik jų ir 

turim, tai jas ir toliau perkam.“; „Mano nekeitė, bet tik tai pablogino nuomonę, ta prasme, vienas faktas, kad šitie 

gamintojai, didieji gamintojai pripažįsta, kad tos prekės skiriasi, tai reiškia, kad tai yra tiesa. Nes jeigu čia būtų 

susigalvota, ta prasme, kad tenais, va kitokios prekės, ten palmių aliejai, ir taip toliau, ir tie tyrimai atliekami, nes tas 

palmių aliejus labai blogas. Jeigu vat, pavyzdžiui, tokioj Lietuvoj, mes sakytumėm, kad čia gali būt, tarkim, Lietuvos 

gamintojų užsakyti straipsniai, kad, tarkim, tie užsienio jau visi šitie, kaip sakykim, gamintojai gamina kitokios kokybės 

produkciją. Tai aš manau, kad labai greitai būtų teismas, teismai, ta prasme, prieš tokias kompanijas, ten kaip šitie 

visi Milkos šokoladai, niekas, ten Žemaitijos pienas, čia su tais gamintojais tik tai tarp kitko sakau, nei vienas ten, 

nemanau, kad laimėtų ir vien tik tai, kad pripažįsta, kad yra kitokios prekės, tai tikrai pasako, kad jos yra prastesnės. 

Ir aš net nežinau, man nuomonę tik tai pablogina.<...>“; „<...>ir kas dabar daugiausia per televizorių ir pradėjo šnekėti, 

kad nu jūs pasižiūrėkit čia mes esam nuskriausti ir taip toliau, čia mes perkam tokias prekes. Nebuvo taip iš kart vieną 

kitą žmogų klaustų, jau ir televizorių pradėjo šnekėti ir visur. Gi jau dabar garsiai šnekama visur. Tai irgi ta anti reklama 

ir žmonės pradėjo daugiau domėtis kaip čia yra ir klausia.“ 

Informacija, apie dvejopą 

prekių kokybę galimai turėtų 

neigiamą įtaką, renkantis prekę 

įsigyti ar ne. Tačiau pastebima, 

jog pasirinkimas yra ribojamas 

dėl riboto prekių asortimento 

Lietuvos rinkoje. 

Prekės įsigyjamos 
neatsižvelgiant į jokius 
papildomus kriterijus 
[Citatų skaičius-7] 

„Nežiūriu, sąžiningai pasakysiu, nežiūriu. Ateinu, vat sakau, man reikia šokolado, aš iš tiesų, vat kai aš įdėmiai apžiūriu, 

aš matau čia tų skirtumų, bet šiaip aš, man reikėtų šito šokolado, jis man skanus, aš jį valgiau, aš ragavau, aš žinau, 

aš jį pasiimu, iš tiesų, nekreipiu dėmesio.“; „O kasdien tai ne, taip pasižiūri, aj, akcija, nu gerai, imu, o vokiška prekė, 

gerai, perku, net kokį porą. Paskui ten kinų, aj, gal nelabai. Paskui Lietuvoj irgi ten žinai gamintojus, maždaug irgi 

renkiesi tai. O jeigu vat būtų šalia sustatyta kaip dabar va čia va, tai iškart matai skirtumus ir tada rinktumeis, bet šiaip 

kažkaip nelabai atkreipi dėmesį.“; „Aš tai šiaip nelabai kreipiu. Tik tiek žinau, kad jeigu daugiau yra tų E visokių, tai 

prekė yra blogesnė.“; „<...>Bet žinot, jeigu aš jau labai norėčiau pabandyti, net nežiūrėčiau kokia ten ta sudėtis, vieną 

kartą nu kas čia atsitiks nuo vieno karto.“; „Jie nežiūri į tą kokybę, nori jie to tokio. Jiems skanu ir gerai.“[Kalbama kaip 

vaikai renkasi prekes]; „Aš tai ir vat mano draugų ratas ir pažįstami, mes ir valgom ir sveikai, ir sveiką tą maistą, tai čia 

nereikia tų sumaišyti, kad jeigu sveikas, tai kokybiškas, tai šito, bet aš tikrai perku tai kas man yra skanu. Jeigu man 

ten pasakys, kad nu va čia šitoj sudėty yra ten, nėra jinai gera sudėtis, bet man skanu, tai aš ją ir pirksiu ir nu aš tikrai 

to taip nesureikšminu, gal kad aš, laukčiau kol man atsiūs iš Vokietijos ten kažkokį kavos pakelį, aš nelaukčiau.<...>“; 

„Pritariu, kad jei daiktas yra skanus, į sudėtį nežiūri, ir tiktai tuomet, kai produktas prastėja, pradedi galvot, kas su juo 

čia negerai daros.<...>“; 

Tyrimo dalyviai yra linkę 

neatsižvelgti į neigiamą, 

papildomą informaciją apie 

produktus, jei juos mėgsta ir 

nori juos įsigyti. Įsigydami 

tokius produktus jie nelinkę 

gilintis ir į produkto sudėtį.  

Skirtingoms prekėms keliami 
skirtingi kriterijai 
[Citatų skaičius-8] 

„Gal mažiau skaitau aš, kada būna pirma rūšis. Jeigu aukščiausią rūšį pasiimi<...>“; „Priklausomai nuo prekės, vėlgi, 

subjektyvu, jeigu Coca-Cola, tai man vienodai šviečia, ką aš ten perskaitysiu, vis tiek ten bus ar ten ar ten tų cheminių 

medžiagų, aš nežinau, ką jos reiškia. Coca-Cola situacijoj taip, bet jeigu imsiu kažką kitą, tarkim makaronus, tai 

logiška, kad jeigu ten rasiu dar 15 cheminių medžiagų, o kitas variantas jų neturi, tai rinksiuosi ta natūralesnį. Taigi, 

tas natūralumas galbūt daug ką reiškia, bet tai labai subjektyvus klausimas. Atitinkamai prekei atitinkami kriterijai.“; 

„Nežinau, jeigu labai daug prirašyta etiketėse, geriau, manau, neimti. Imu tą, ką noriu valgyt. Pavyzdžiui, jeigu tie maži 

pomidorai, tai svarbiausia, kad jie gražiai atrodytų ir nebūtų supuvę, nes tokių tikrai yra. Jeigu žalia mėsa, tai svarbu 

Skirtingoms prekių 

kategorijoms informantai linkę 

taikyti, skirtingus atrankos 

kriterijus. Labiau gilinamasi į 

produkto sudėtį, kuomet 

produktas yra naujas. 

Priklausomai nuo produkto 
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labai įpakavimas, nes būna vienur supakuoja baisiai, o kitur kukliai, bet gražiai, tokiu atveju perku. <...>pavyzdžiui, 

dabar pagavau save dėl fetos sūrių. Tai aš jį valgau kartais, nes jis man skanus, bet vienintelį dalyką, kur aš pasižiūriu, 

kur yra pavyzdžiui, daugiau baltymų, tai imu ten, kur daugiau.“; „Be abejo, aš sakau, jeigu sudomina, jeigu tai nauja 

kažkas, jeigu kažkokia naujiena, tai tada tu ieškai tos informacijos, o šiaip aš asmeniškai, aš atsirenku pagal skonį, 

aš jau žinau, aš nueisiu į parduotuvę aš žinau, man šitas daiktas skanus ir aš iš tiesų nežiūriu tos etiketės, visiškai. 

Aš žinau, aš jį bandžiau, aš valgiau, jis man skanus, aš jį imu.“; „Čia tas skaitymas turbūt pirmą kartą būna, arba taip, 

arba taip. Perskaitai ir antrą kartą jau perki ten, sakykim, jei pasidomėjai kažkada.“; „Turbūt atėjus į rinką naujam 

žaidėjui, ar pakeitus savo įpročius, pasigilini pirmą, antrą kartą. Tarkime aš ilgai negėriau tų „Nestea”, nuo rytojaus ją 

pradėsiu kartas nuo karto pirkti, tai aš pasiskaitysiu. Bet jeigu tai taps mano įpročiu, ar kas savaitgaliniu įpročiu, tai po 

poros kartų aš daugiau nebeskaitysiu. Ir jie pakeis, visą partiją atveš naujų, bet aš juos nebeskaitysiu, jeigu negausiu 

informacijos kažkokiais plakatais, kad mes pradėjome vežti tokį, išbandykite naują skonį, kažkas tokio.“; „Nežinau, 

šiaip sunku labai įsivaizduot, nes niekad dar turbūt neteko eit į parduotuvę ir nežinot, ko einu. Tai kažkaip turbūt irgi 

galbūt pakuotė, priklausytų kokiai progai gal kažką sugalvojęs, jei kažką norėčiau pavaišint ar dalintis, tai žinomą 

daiktą, kažkaip nerizikuočiau nežinant, kas per kokybė<...>“; „Ne visus produktus, bet į kai ką žiūriu, į kai ką ne.“ 

atsižvelgiama, į jo įpakavimą. 

Tačiau išbandytus produktus 

informantai įsigyja neieškodami 

papildomos informacijos. 

Prekės ženklo įtaka 
[Citatų skaičius-26] 

„Jeigu Jacobs'ą aš paimu, tai aš žinau, kad Jacobs'ą, žinau jo savybes, aš žinau skonį ir aš perku, o ne taip, kad čia 

nusiperki šiukšles, o iš kažkur atveža gerą.“; „Šiaip lemia. Nu, pavyzdžiui, <...> apie tą Coca-Cola grįžtant, kai yra tos 

alternatyvos lietuviškos, Just Cola ar ten dar kažkokios. Nu kažkaip niekaip neužkliūna ranka imti ją, jeigu jau imi tą 

Coca-Cola, jeigu jos nori, tai imi jau tą, kokią žinai. Ten tos kažkokios kolos, ten tai nežinai, kas ten ir kaip, niekad net 

nesusigundžiau. Pats esu ragavęs iš tikrųjų, bet dėl to ir nesusigundžiau, nes skonis tai skiriasi.“; „<...>"Coca-Cola" 

išvis jokio skirtumo, tikrai niekada gyvenime etiketės neskaičiau ir neskaitysiu<....>“; „Tarkime tas pats Lays arba kas 

ten, Cheetos dar būna, ar dar tokie Pringles, tai pradedant pačiu įpakavimu jis man toks solidesnis atrodo, ir patys tie 

čipsai nesutrupėję.“; „<...>Sakykim, vakarų civilizacija, na ir tas lūkestis jis natūraliai išplaukia. Praėjusį mėnesį teko 

lankytis Centrinėje Afrikoje, tai nuėjom į tokį barą. Karšta, šiek tiek nosis lupasi ir panašiai, ir va ta šalta Coco-Cola 

tarp kitų kažkokių pasirinkimų, bet imi tą Coco-Cola, kadangi žinai, kad blogiausiu atveju blogai nebus, ar ne. Tai va 

toksai na jisai, vėlgi lūkestis jis toksai su kokybe reikšmingai siejasi.<...>“; „Ne. Asmeniškai aš pasitikiu aklai.[Kalbama 

apie žinomus prekės ženklus Coco Cola, Sprite]“; „Ne, nu tu žinai, kad Coca - Cola, argi tu ten skaitai. Vaizdas gal tų 

pakelių kavos ir aš dabar kiek žiūriu, labiau išplėstas, didesnio, masyvesnio, čia tas mažesnis, kuklesnis. Ir žiūri į tą 

paveiksliuką, kuris tau akį patraukia.“; „<...>Tai vat gal, nu va ir mano draugų ratas, aš pastebiu, tikrai neateina į 

parduotuves, sako: "oi čia ne Vakaruose pagaminta, tai nepirksiu". Tikrai ima ir tai kas yra jiems skanu ir kas yra, gal 

laiko patikrinta, tas tie patys "brandai" kuriuos daugiausia reklamuoja, tai masės ir perka ir ten tikrai nieks neskaito tų 

sudėčių.“; „<...> va iš Anglijos irgi daug kas siunčia pažįstamiems, iškart irgi kavos deda iš tų pačių parduotuvių, nes 

nu žmonėms jau ženklas yra tas pats pažįstamas ir žinant, kad, nu skonis pagal kokybę skiriasi“; „Nes užtat tu ir perki 

tą žinomą brandą, nes tu nori tos pačios kokybės, tau čia yra žinomas produktas<...>“; „Aš nežinau. Žinau, kad 

„Nestea“ korporacija daugiausiai  išnaudojanti Afrikoje vaikų, kurie kartais gali lemti ir tai priešingai. Man tai principe 

neturi jokios reikšmės. Kažkur tai Širvintose gamina juodą šokoladą, jauni žmonės, žinau, kad puikų, gerą šokoladą. 

Jis gal brangesnis. Jeigu man leistų pasirinkti „Milka“ ar jų šokoladą, mūsų vietoj čia pagamintą. Aš rinkčiausi 

Žinomas prekės ženklas gali 

lemti pirminį impulsą įsigyti 

prekę. Patrauklus prekės 

ženklo įvaizdis sąlygoja, 

pasitikėjimą, kuris lemia 

pasirinkimą nesidomint, net 

produkto sudėtimi jį įsigyti. Taip 

pat ilgametį įdirbį turintys 

tarptautiniai prekės ženklai yra 

suformavę aukštesnį 

patikimumo lygį bei lojalių 

vartotojų rinką. 
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jį.“[Kalbama apie dideles, žinomas korporacijas]; „Nėra rodiklis tos korporacijos. Karūna vis tiek visi labiau vertina ir 

labiau perka ir vienu žodžiu kaip bebuvo. Ji yra skanus šokoladas ir pirmoj eilėj. Jeigu yra akcija „Milkos“ ir karūnos 

šokoladui, aš imčiau karūnos. Man tas „Milka“ nepasakyčiau, kad ten žavi kažkuo, tom karvytėm lankose ar kur, bet 

skonis. Iš tiesų yra kokybė, paragavęs negali sustot, ne veltui sakoma.“; „<...> Tarkim, kad jūs vartojat Coca-Cola, aš 

negeriu jos kas antrą dieną ar panašiai, bet mano organizmas matyt reikalauja. Skrandis taip gydosi tokiais dalykais, 

čia kiekvienam savo. <...> Man nereikia jos kas antrą dieną, bet kartais organizmas tikrai reikalauja, <...>“; „Ten kur 

gyvenau tai tokių dalykų kaip „Milka“, joks save gerbiantis belgas tokio nevalgytų.“; „ Jeigu labai populiarus, nu jo, 

Coca-Cola, nes jie tokie populiarūs ir tu tikiesi tos kokybės, faktas. Nes atrodo, nu rinka, ir reklamuojama taip gerai, ir 

viską tai“; „Bet Jacobs kavą vis tiek parduotuvėj pamatot ir sakot čia yra Jacobs.“; „Bet Jacobs bran'das jis yra 

žinomas.“; „Tai gali būti pirmas impulsas nusipirkti, bet paskui jeigu nepatiks, nepirksi. Nu bent jau aš taip darau. Yra 

žinomų prekės ženklų, kurie man nepatinka.“; „Pirminį įspūdį tai tikrai formuoja, manyčiau.“[Kalbama apie žinomus 

prekės ženklus]; „Aš manau, kad yra kažkoks, sakykim, tas pats Guinness, jis iš Airijos kilęs ir jis saugo brand'ą, saugo 

tą populiarumą, kokybę ir taip toliau, kaip čia pasakyt, užsidirbo ten, o po to, kadangi populiaru, plečiasi gamyba, tada 

reikia statyti kažkur tai dar fabriką, arba savo plėsti, bet tai tada iki Lenkijos vežti toli, nu tai reikia vietoj pastatyt.  Nu 

vandenukas bus biški kitoks, o gal ten geresnis vanduo dar yra. O gal geresnis. Gal ten Guinness'as kaip tik iš Lenkijos 

gali važiuot į Airiją. O dabar paragaukit lenkišką. O šiaip tai iš esmės, aš tai įsivaizduoju, kad jeigu pastatyti į dvi 

stiklines lenkišką ir airišką, paragausi ir nuspręsi, kas geriau, kaip sakė, pirmas įspūdis, pirmas impulsas pirkti kažkokią 

tai prekę yra tai, kad tu žinai tą. Nupirkai, pabandei, paragavai, patiko, nepatiko.“; „Daugiausiai jo, aš renkuosi žinomus 

prekės ženklus, bet šiaip aš labai retai, kada. Skaitau, kai nežinau, bet aš daugiausiai paskaitau ir neperku, nes aš 

nežinau, negaliu paragaut.“; „Prekinis ženklas.“[Kalbama kas lemia pasirinkimą pirkti prekę]; „Neimi Just Cola, 

imi Coca-Cola. Šiaip tai prekės ženklas.“; „Aš, pavyzdžiui, labai myliu kavą ir aš, pavyzdžiui, riboju kavos, kad man, 

pavyzdžiui Dallmayr paprasčiausiai irgi Vokiečių, nu ir aš ją ieškosiu, aš žinau bazėj rasiu, netgi skyrių, kur tikrai įvežta 

ir man skani.“; „Ne visai sveikas produktas, bet pas mus yra taisyklės, kad jeigu perkam, tai perkam „Pringles”. Kadangi 

tai ko gero kokybiškiausias iš to, ką mes turime šioje rinkoje. O visi kiti, arba tie patys lietuviški, sakykime, tai nežinau. 

Vėlgi, turbūt skonio dalykas ir gamybos“; „Buvo taip kaip Jacobs čia buvo du skirtingi, atėjau aš pažiūrėjau Jacobs aš 

čia niekada neskaitau. Jacobs reiškia turi būt tokia kokia yra Vokietijoj ir viskas. Niekada aš neskaitau. Atėjau, aš noriu 

Jacobs. Nežiūriu čia kam skirta. Jacobs ir perku.“; „Parduotuvėj Coco Cola, kinderiai, tie traškučiai Tafel, Estrela iš 

traškučių tai visi jie. Tai čia paskiau, kaip jie yra mažiukai. Kinderiai vo, kineriai.“[Kalbama apie įtaką vaikams 

tarptautinių ženklų]  

Medijų bei reklamos įtaka 
[Citatų skaičius-31] 

„Jo, papildysiu, ką dabar sakėt. Ta prasme, kurią pirkdavom, būdavo viskas gerai, viskas skanu, šiandien dienai 

nusiperku, bet buvo kažkokia informacija per televizorių parėjus, kad ten yra kažkokios medžiagos. Ir aš tada 

pastebėjau, skaitydamas sudėtį, kad ir to yra, ir to yra. Ir tiktai berods latviškoj, kažkokioj nebuvo to daikto. Ir skonis ta 

prasme visai kitas. to, kur per teliką sakė, kur yra tai jūs ten negerkit, nes yra nesveika.“; „Jeigu papildyti, tarkim kiek 

tai rūpi man asmeniškai, ar ten Jacobs ar Coca-Cola ar nesvarbu koksai kitas ten produktas, pagamintas užsienyje ar 

pagamintas, nu užsienyje pagamintas, skirtas Lietuvai, ar Vakarams, aš tikiu tą ką rodo telikas man. Jeigu jisai sako, 

kad ta prasme čia yra gerai, ir aš natūraliai tikiu tuo ir aš kažkaip. Nu jo, jo, ta prasme aš natūraliai priimu tą informaciją 

Tyrimo dalyviai pastebi, jog 

reklamos įtaka prekės 

žinomumui yra itin reikšminga. 

Ji konstruoja, norą įsigyti prekę 

bei pasitikėjimą prekių ženklais. 

Taip pat turi didelę įtaką, 

pirminiam nežinomo produkto 
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kaip teisybę. Ir aš galvoju, tiktai mano asmeninė nuomonė, kad masės priima tą informaciją, <...>Tai jeigu sako, kad 

"Jacobs" kava pila ten tas garas eina gražus, ten, ten atskrenda ten kažkoks Kalėdų senelis ant balkono. Ne nu realiai, 

aš taip noriu, kad taip būtų ta prasme. Nesvarbu vokiška, ar nesvarbu nu ta šita, bet kada jau tu gauni paragaut, kada 

tu susiduri su tuo, tu suvoki, bet tu tampi bejėgis, nu tu nenulėksi, gerai jeigu turit giminių tarkim, bet nenuvarysi į tą 

Vokietiją, Berlyną ten, nenusipirksi šimto kilogramų kavos. Ir nu tu, tos kompanijos supranta, kad nu vienetai galbūt 

turi galimybę, bet masės turi galimybę pirkti "Maximoje", nu nesvarbu aš čia tą pavadinimą sakau ar "Rimi", ar "Iki", ar 

"Norfa" ten nesvarbu va kas bet jie žino, kad tu ateisi, tu pirksi, nes per teliką parodys tą gražią reklamą.“; „Na aš manu, 

kad nulemia kažkiek tos reklamos apie produktą ir jo kokybę mes gal ir pamanome, kad ten yra geresnė kokybė vien 

tik dėl reklamos<...>“; „Gali. Jeigu gražiai pavaizduoja pavyzdžiui šokoladą, kad ten iš alpių pieno, karvutės ganosi ir 

perka tokius kokybiškas  čia bus labai sveikas, nu ne sveikas, bet kokybiškas produktas. Skanu.“; „Gera reklama Paulig 

kur buvo kur atneša. Nu taip pastoviai žiūri nori nenori. Nors dabar ne televizijos tas laikas, kai reklamą gi prasukam. 

Jau praėjo tas laikas, kad šeima sėda ir panorama ar tai žinios ar ne. Jau praėjo tas, vis prasuka reklamą ir atsisuka 

ką reikia.“; „Tas turėtų įtakos, be abejo Milka, visi žinom tą Milką. Per teliką grūsta kokia dešimt metų, ta karvutė 

lankose. Vis tiek užfiksuota smegenyse.“; „Apgalvoti ar pasirinkti būtent tą produktą, paskatina vaizdais ar žodžiais. 

Paskatina pirkt.“[Kalbama apie reklamos įtaką]; „Tiesiog žinomumas atsiranda to produkto. Žiūri televizorių, 

matai.“[Kalbama apie reklamos įtaką]; „Ypač vaikai. Pastebėjau aš parduotuvėse, kad jie pasižiūri tų reklamėlių. 

Suaugę nežiūri, o vaikai visas reklamas žino. Pas suaugusį paklausk jis nežinos, o vaikai žinos. Ir jis ateina ir prašo, o 

tėvai perka.“; „<...>Ir kitas pastebėjimas, atsiranda kažkokia prekė tai galiu įvardint daug tokių pozicijų, kurios tarkim 

po kažkiek tai laiko vėl paragauji ir kaip tik skanu vat atsiranda kažkoks tai naujas skonis. <...>nu ne čia kaip pasirodo 

naujas produktas kažkoksai tai nu ir pasibandom ten reklama tarkim ane mes visi kažkiek reklamos aukos.<...>“; „Man 

tai Milka yra nepakenčiama. Jeigu nori šokolado, tai pirk geros kokybės šokoladą, o ne, kuris būtų iš Kolumbijos, bet 

ne iš Afrikos. Bet nu vaikai kažkiek vis tiek reklamos aukos.“; „Aš dar tokį dalyką pastebėjau, kad lietuviai daug imlesni 

reklamai, negu Vakarų Europos žmonės. Tikriausiai dėl to, kad pavyzdžiui aš, Tarybų Sąjungoje augau, ir tos reklamos 

išvis nebuvo, o po to prasidėjo gražūs paveikslai, vaizdiniai ir visa kita. Ir dėl to pastebėjau, kad lietuviai imlesni 

reklamai. <...> Ir tas pats yra su maistu, nes vaikai labai dalinasi tokiais, va, jie mokykloje kalba, tai mokykloje jie žino 

tokius brandus kaip Milka, iš televizoriaus ir t.t., bet šiaip, aš manau, kad čia žmonės imlesni reklamai.“; „Dažniausiai 

imi tuos, kurie skaniausiai atrodo. Pavyzdžiui, mano broliui 14 metų, tai pamatęs traškučių reklamą, mano brolis 

niekada gyvenime nepasiimtų tų traškučių, nes jie reklamuojami, o jis imtų tuos, kuriuos jis žino, tai jis turbūt trečius 

metus iš eilės valgo vienos rūšies traškučius, ir tikrai kitų nevalgytų.“; „Iš tiesų, kada tu matai vat šitą reklamą, vat netgi 

šitą Milka, juk tu nežinai, koks ten skonis iš tiesų turi būti. Jeigu tu nesi paragavęs, tu nežinai, koks tas skonis ir tu tada 

puoli parduotuvėj ieškai čia to ženklo, ieškai čia to šokolado, valgai ir sakai, nu koks skanus, jeigu jis man tiko. Bet 

jeigu jis neskanus, aš daugiau jo gyvenime nepirksiu, tegul man tenai siūlo kažką, tegu reklamuoja kažką, tai nu.<...>“; 

„Bet tai faktas, kad jos daro labai didelę įtaką, ypatingai formuojant pirmąjį įspūdį, jeigu tu neturi jokios konkrečios 

asmeninės patirties, tai reklama daro patį tą pirminį kelią į pirkėjo kišenę. Bet jeigu jau yra asmeninė patirtis, tai ko 

gero, tos reklamos poveikis šiek tiek sumažėja, nes jau turi kuo konkrečiai remtis.“; „<...>aš esu girdėjęs, kai bobutės 

parduotuvėj sako: perkam šitą, nes reklamoj rodė.“; „<...>Reklama yra skirta tam, kad tau į sąmonę įkaltų ir kai tu, ta 

prasme, tu gali net nežinot, kas ten per daiktas, dar kažką, bet tu atėjai į parduotuvę, pamatei brand'ą, jau iš karto iš 

įsigijimui. Ypatingai reklamos 

įtaka yra reikšminga vaikų 

segmentui. Tačiau pastebima, 

jog reklama gali turėti ir 

atvirkštinį poveikį vartotojui. 

Aktyviai reklamuojami 

produktai kelia nepasitikėjimą. 
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ten pareina, kad kažkur tai aš jį žinau, o ko gero, gal naudojau, gal ten kažkas pasakojo, kad geras.“; „Kad būtų 

atpažįstamas prekės ženklas.“; „Jo. Yra kelios prekės vienodos paskirties, bet va šitą aš kažkur jau mačiau ir iš karto 

imi ir perki. Va tokia paskirtis yra, ne tai, kad papasakoti, kas ten...“; „Gerai, tai vat pasakysiu, kol nepamiršau. Apie 

kavas. Apie reklamas kavų. Jacobs aš reklamos neatsimenu, bet man labai įstrigusi atminty reklama Paulig. Man 

tiesiog estetiška, graži reklama. Jacobs aš net neatsimenu apie ką, man neužkliuvo. Pavadinimas yra, bet vaizdo jokio, 

o Paulig jau su kažkuo tokiu maloniu asocijuojasi. Tai tik tiek dėl įspūdžio apie.“; „Bet jis man prie masinio tokio, prie 

masinės gamybos. Aš apskritai neperku nieko, kas yra masiška. Man turi būti kažkas išskirtinio, originalaus, kur mažai 

kas žino, jeigu per reklamas kasdien, 5 kartus per dieną ją man į smegenis bando įkišt, aš nepirksiu.“; „Nes įsijungi 

televizorių, ar yra pas mus kažkokia reklama Pergalė? Su kuo asocijuojasi? Su niekuo. O čia su karve. Įdomu, rožinė, 

kaip mergaitei būtent. Taip, joms patinka tokia spalva, jos ir nori.“; „Aš manau, kad labai lemia ta reklama, kaip ir daug 

kam. Bent jau mano tokia asmeninė nuomonė yra, kad reklamuoja tai, ko žmonės neperka, kas galbūt nėra ten labai 

kokybiška, patrauklu, tai reikia išreklamuoti, kad pirktų. Nes jeigu geras daiktas, tai aš manau, kaip kad minėjot, iš lūpų 

į lūpas ir tikrai jam nereikia to televizoriaus ar tų reklamų. Bet nu tokie dalykai kaip Coca-Cola, tai manau, kad jo...“; 

„Ne, aš tikrai esu girdėjęs ne vieną šitą, kad paklausė pas vaiką, kokios spalvos karvė, jis pasakė, kad violetinės. Tai 

tokią įtaką daro, reiškias. Kokia turi būti karvė.<...>“; „Vaikas reklamas paskui dainuoja, kalba, nu ištisai ką naujo 

sužino, jau viskas, tą reklamą mini, mini, mini.“; „Reikia po to diskutuot su vaikais, nes iš tikrųjų išmušt tą reklamą yra 

sudėtinga, bet jeigu esi sąmoningas nors kiek, tai padeda. Ir mato jis tada, žiūri į tą reklamą jau kaip tik į reklamą, o ne 

kaip į pasiūlą kažkokią tai.“; „Nes pradžiai tai tikrai būdavo, ir maži vaikai atsisukdavo į reklamas. Nes sakydavo kitu 

dažniu netgi leidžia reklamą, kad pasąmonėj įstringa ir pats atsisuki, atkreipi dėmesį. Dabar kas mus liečia, tai mes iš 

viso televiziją pasiėmėm, kur galima viską prasukt, reklamų nežiūrėt, ir kiek matau dukrą, tai nebereaguoja į tas 

reklamas visai, nežinau.“; „Reklama ta pati, bet jinai būna ir anti reklama<...>“; „Tikėti. Negali galvot, kad jis toks 

blogietis, man tyčia čia kažką blogo rodo, nu taip, reklamuoja. Nu vis vien dalis kažkokio tikėjimo yra, bet aišku, kai 

pabandai, tai jau pabandai.“; „Kartais iš reklamų, vat ką per televizorių rodo. Kaip skaniai valgo, aš to noriu. Bet sakau 

tu neragavai. Kaip čia skanu mama, labai skanu. Bet tu neragavai. Bet čia pažiūrėk kaip vaikai žiūri nu.<...>“; „Per 

televizorių kur rodo, dažniausiai vaikai va ten, ten vaikai buvo.“ 

Asmeninė ar kitų patirtis, 
leidusi įvertinti ir skonines 
produkto savybes 
[Citatų skaičius-15] 

„Pagal skonį tokiu atveju. Jeigu jis nevalgomas, nu tai aš aišku, kad noriu geresnio produkto. Tai čia vienareikšmiškai.“; 

„Man jinai pasikeitė prieš kelis metus, Jacobs'as, tai va kai sakei, rūgštesnė. Prieš kažkiek jinai man kažkokia kitokia 

buvo. Atrodė taip, nežinau, čia pasikeitė skonio receptoriai, kažkas gal dar, bet jinai man, pavyzdžiui pakito.“; 

„Pirmiausiai iš skoninių savybių patirties, būtent jinai nulemia tą sudėtį, tiesiog patinka. Nes jeigu neskanu ta sudėtis 

nelabai ką lemia, jei neskanu tai neskanu.“; „Skonis gal daro, jeigu tu paragauji tą 2,5 litro ir tau skonis tinka, tai tu 

tada...“; „Jeigu tau skanu, tai tu eini ir imi tą daiktą, nu neieškai tada etiketėj čionais, šioks toks ar anoks, jeigu tau 

patiko vieną sykį tas daiktas, tai tu tada jo atsisakai tik tuomet, kai ta kokybė keičiasi, kai tau jau tampa jis nebeskanus. 

Va lygiai kaip su šita kava, su Jacobs'u. Kol jinai buvo skani, tol gėrėm.“; „Ne, nu, vaikams, anūkams tai, kas žinoma, 

tai, ką tu esi pats jau pajautęs, išragavęs, ką tu žinai, kad skanu, bet man ne pakuotėj esmė. Vat žinau, kad aš Jacobs'o 

nemėgstu, aš jo niekam nerekomenduoju, iš tiesų, gal blogai, bet aš nei sau, nei savo vaikams aš jo nesiūlau.“; „<...>aš 

vis tiek galvoju, kad mes per skonį viską atsirenkam. Aišku, ta reklama turi įtakos, be abejonės, bet kai tu negali 

Informantai linkę prekes rinktis 

pagal savo patirtis bei artimųjų 

rekomendacijas. Pastarosios 

leidžia, įvertinti produktų 

skonines savybes. Pastebima, 

jog tokiu atveju renkantis 

produktus, į jų sudėtį vartotojai 

nėra linkę gilintis. Įvertinę 

produkto skonį apsisprendžia, 

ar jį toliau vartoti, ar atsisakyti.  
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palyginti šiandien va čia, aišku jeigu tau duotų du tuos šokoladukus, palygini šitą, palygini šitą, nu tai tada jaustum tą 

skirtumą, o šiaip tai atsimeti.“; „Imi ir bandai, kol atrandi savo.“; „Nusiperki, paragauji, jeigu skanu - pirksi toliau.“; 

„<...>Kitas dalykas - kai pabandai, tada supranti, kad yra toks skirtumas tarp tų, kurių gamina vienoms šalims ir kur 

kartais patenka pas mumis, ne visi, bet kai kurie produktai.“; „Na gal tiesiog tas.. kažkokio tai žmogaus patirtis ir jis vat 

tau tą mintį, tą patirtį duoda - jau tu šitos tai tikrai ne, jau tik šita, sakykim.“; „Iš lūpų į lūpas ta reklama tokia gaunasi.“; 

„Ne šiaip, daugiausiai tai perki tą prekę, kurią žinai.“; „Aš tai jeigu, kaip jūs sakot, nesveiko kažko, konkrečiai žinau, ko 

aš noriu. Ir aš konservatyvių pažiūrų ir imu žinomą tik prekę, nieko neeksperimentuoju.“; „Nu tai čia vėlgi nuo brand’o, 

ar ne? Teko gyventi kitur, perkant, nu toj pačioj Anglijoj, tai „Pringles” dar tuo metu, sakykim, dar tuo metu prie alaus 

patikdavo ir panašiai. Tai taip iš asmeninės praktikos galbūt daugiau. Čia paskui bandėme, ką turime vietinėje rinkoje, 

tai apsistojom prie būtent šito.“ 

Produkto kilmės šalies įtaka 
[Citatų skaičius-34] 

„Aš esu dirbus prie kavų, tai man svarbu yra „Guatemala”, rūgštingumo kur mažai. Nu va tokiais kriterijais, kai tu žinai 
apie produktą, iš kokio regiono jis yra kilęs, kaip, ir apie vyną. Turim kažkokius mėgstamus pagal skonį, pagal 
vynuoges.“; „Man tai vis tiek, asmeniškai nepatingiu paieškot "Made in" kur rašo, kad ir tarp tų daug raidelių, kažkodėl 
nežinau, aš galvojau, kad čia visi žiūri, kur "Made in", o čia pasirodo aš mažuma tokia esu. Tai dabar va daug kas nori 
dėt, pagaminta Europoje.“; „Jo ir labai iš tikrųjų pradėjo erzinti, nes labai daug produktų pradėjo rašyt "Pagaminta ES" 
ir labai mane pradėjo šitas dalykas erzinti. Nes ankščiau išskirdavo ar Lenkija ar Lietuva ar kaži kur.“; „Aš noriu pasakyt 
apie alyvuogių aliejų. Neturėjau supratimo žalio kol nepradėjom valgyt alyvuogių aliejų, nu gert, valgyt, ragaut, visaip 
kaip. Ir vienintelį dalyką ką pažiūriu ant butelio, nu aišku, ten alyvuogių aliejus, ne alyvuogių aliejus, bet ar jisai su 
dedikacija į tam tikrą regioną, ten ar Graikiją, Ispaniją, Malta ar tenais Italija, ar ten yra pagaminta iš yra sąvoka tokia, 
mačiau parduotuvėj nepilstomas, bet iš Europoje surinktų alyvuogių. Ten yra  kažkaip mačiau ir paskui man pasakė, 
kad jeigu iš Europoje surinktų, tai alyvuogės yra iš Turkijos arba iš Maroko ir tada jisai ten maždaug kažkaip va taip 
vat. O jeigu yra ten iš Ispanijos, ne tai kad regiono, ten kokio tai regiono, bet va tarkim. Ne, nu jo, bet čia jau brangus 
labai, maža dedikacija ten su indikacija Italija, bet nu čia jau brangus produktas, bet jeigu žiūrėt tą normalų produktą, 
ten tarkim nu dar trijų ir šešių eurų tarkim, jeigu yra ES surinktų alyvuogių, tai ačiū, nereikia. O jeigu yra ten tarkim 
Graikiškos alyvuogės, viskas ok, nu kažkaip patikimumas.“; „Jeigu geras, pažymėtas net ir regionas[Kalbama apie 
alyvuogių aliejų]“; „<...>Nu pavyzdžiui dabar va tokį, gal čia biškį ne į temą bus, bet draugės, nu kaip nueinu pas ją, 
jinai nupirko per akciją medaus, o aš kadangi hobis buvo bitininkystė, 35metus bitininkavau, tai domiuosi. Paskaitau 
aš tenais, sako pigiai nupirkau, sakau pažiūrėk, medus parašyta, pagamintas ES ir ne ES šalyse, žinai, sakau, padėk 
tu į šoną. O kadangi kiniečiai nuodina erkes varatozės neleistinu chemikalu, kas pas mus uždrausta ES, o veža labai 
pigiai, tai žlugdo mūsiškius ir sumaišo, gudročiai ir viskas, sumaišė tą medų. Kas skaito, tai būtina skaityt, bet matyt 
dabar jau priverčia parašyt.“; „<...>tai šitų masinių tai taip - labai skiriasi kava, iš kurios šalies. Nes, jeigu vis tiek ją 
paruošia pupeles tai rinkai maždaug, žmonėm pritaikyta.<...>“; „Tai tada jau palankiau žiūriu į ta produktą.“[Kalbama, 
jog prekė pagaminta vakaruose]; „Man tai keista, aš tai vieną kartą esu susidūrusi, kad pagaminta Europos Sąjungoj 
ir tiesiog nenurodyta nei šalis, niekas. Mane tai pavyzdžiui atgrąso tas produktas. Nu aš nežinau kur ir kas jį gamino.“; 
„Šalis, jeigu visiškai nežinomas dabar šokoladas ir, kad ta Milka nu ir dzin visiem, kad ten retas, kuris iš šimto du 
skaitys kur ten pagaminta. Aš neskaitysiu.“; „Taip. <...> kur pagaminta.“; „Man tai tas pats. Aš nemanau, kad ten 
kažkokie išskirtinumai yra receptūra yra, visi kiti dalykai yra. Aš manau, kad neturi reikšmės kur jinai pagaminta.“; „O 
aš manau, kad turi reikšmės, kadangi Kinijoj žinome, kad ot taip viską, nesvarbu, kad gamina, bet visi žinom ot. Kinijoj 
nesiuva ten garsių firmų tiktai žemesnio lygio.<...>“; „Labai didelis skirtumas yra, žiūrint į tai, ką tu perki. Yra reikšmė 

Pažymėtina, jog renkantis 

produktus didelę įtaką turi 

produkto kilmės šalis. 

Informantai neigiamai vertina 

žymėjimą, kuriame nurodoma, 

jog produktas pagamintas 

Europos Sąjungoje. Diskusijų 
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kur kas pagaminta, bet ne visiems produktam ir ne visiems absoliučiai gėrimams.“; „Man, pavyzdžiui, buvo didžiulis 
nusivylimas sužinot, kad sūris "Džiugas" gaminamas Lenkijoj, tai dabar aš jo net nebenoriu ir nebemėgstu, nes jau 
toks jis atrodė lietuviškas.“; „Kai parašyta, kad pagaminta ES, tai reiškia tose blogose šalyse, jeigu nerašo Vokietija, 
tai reiškia ta ten bus, va kaip mes tokie va, jeigu dažniausiai būna, o jeigu parašyta Vokietija, tai tu žinai Vokietija.“; 
„Nu žinot maisto prekėse dar sunku pasakyt, bet pavyzdžiui, pramoninės, jeigu pagaminta Kinijoje, jau kažkaip, aj, 
vienkartinis daiktas bus. O jeigu Vokietijoje, gerai, griebiam, patikima.“; „Bet nebūtinai tai yra tiesa. Parašyta, kad 
Vokietijoj, bet gali būti firma registruota Vokietijoj, o pagaminta Kinijoje. Nu gal ne Kinijoje.“; „Na, sunku pasakyti iš kur 
ta informacija mūsų tą suvokimą ateina, tiesiog aš jau, kaip faktą galiu pasakyt, susiformavusi nuostata, jeigu iš 
Lenkijos prasčiau, jeigu rinktis tarp lenkiškos ir lietuviškos, rinksiuos lietuvišką. Nes toks irgi įsitikinimas, kad lietuviška 
geresnė, jeigu tą patį pieną iš Lietuvos gamintojų prekybos centras parduoda, reiškia, na, kokybiškesnis. Nors vėlgi, 
buvo skandalas dėl tų antibiotikų piene, tai šiek tiek smuko Lietuvos, pasitikėjimas Lietuvos gamintojais.“; „Man tai, 
kad kažką slepia.“[Kalbama apie ženklinimą, jog prekė pagaminta Europos Sąjungoje]; „Nu tai blogai, tai reiškia, kad 
pagaminta Bulgarijoje arba“ [Kalbama apie ženklinimą, jog prekė pagaminta Europos Sąjungoje]; „Neaišku kur 
pagaminta, visiškai neaišku, kas pagamino.<...>“[Kalbama apie ženklinimą, jog prekė pagaminta Europos Sąjungoje]; 
„Aš tai asmeniškai, būna, kad produktai analogiški ar labai panašūs, bet parašyta, kad pagaminta Europoje, o kitas 
pagaminta Vokietijoje. Tai man tai vis tiek atrodo, kad kai yra įrašyta konkrečiai, tai jau ir žinai, kad tai yra tos šalies 
maždaug kokybę atitinkantys dalykai. Nes man tas ,,pagaminta Europoje“ toks labai neapibrėžtas ir tai reiškia, kad, 
mano supratimu, kad tai gali būti, sakykim, koks nors Vokietijos vos ne nacionalinis produktas, bet pagamintas kažkur 
tai Rytų Europoje ir jis tikrai bus labai labai prastas. Tai man tas nekonkretus gamintojas, nekonkrečios šalies tai...“; 
„Ne, pasižiūriu, kur pagaminta, taip.“; „Nu aš šalies tai jau pasižiūriu net. Todėl, kad tas pats produktas gali būti 
skirtingose šalyse pagamintas. Bet pas mus, apart Lenkijos, tai kažin ar yra tolimesnių kraštų, kaip, kad Lenkija.“; 
„Jeigu reikės, nežiūri brand’as ar ne brand’as, žiūri, kad būtų ne europinė gamyba. Nes nu neauginam kavos, vadinas, 
iš tų šalių, kur auga, jau automatiškai kažkaip tai galvoji, kad yra visai kitokia. Ne skrudinta Europoj, nesudėta ten 
afrikinė kava su dar kažkuo.“; „Man teko pirkti, mums pasiūlė kavos, Melitta kažkaip ten vadinasi. Ir, žodžiu, žmonės 
iš Vokietijos įsivežė, nupirko, 5 eurai gal, apsipirkom, vokiečių pagaminta kava, viskas tvarkoj. Po kiek laiko matom 
Lidl'e 2,99. Specialiai nupirkau, nežinau. <...>Va, tai gėrėm mes tą vokišką, gėrėm čia Lidl'e pirktą ir dabar negaliu 
pasakyti, kad ta va geresnė, šita prastesnė. Kava ir viskas. Ir vat jeigu vėl reiktų rinktis iš šitų dviejų, aš rinkčiaus iš 
principo vat šitą, ne todėl, kad jinai tikrai skanesnė, bet todėl, kad jinai pagaminta vokiečiams. Ir aš įsitikinęs 100 
procentu, kas čia yra vis tiek geresnė kava, galbūt čia biški daugiau kokių ten, nežinau, pjuvenų.. gal dar kažkas.“; „Aš 
tai jeigu iš Vokietijos pavyzdžiui tai tikrai rinkčiausi. Sakytų iš Lenkijos 50 ct pigiau kava, bet iš Vokietijos būtų ta pat i 
kava. Aš turbūt vis tiek pasitikėčiau Vokietijos ir tikrai sumokėčiau 50 ct gal daugiau. <...>“; „Manęs asmeniškai 
neatgrąso, bet kaip perskaitau, kad Vokietija tai žinant vis tiek Vokietijos aukštus standartus. Kažkiek gal...“; „Žinotum, 
kad ne Bulgarijoj kažkur nukepta ar Lenkijoj ar Suomijoj. Vis tiek Suomija drūtai ten viską ima.“; „Aš ateinu į parduotuvę 
ir pirmiausiai ieškau ekologiško skyriaus, jeigu atvirai. Ir aš einu prie ekologiško. Ekologiškam skyriuj visą laiką ieškau 
vokiečių produkcijos. Man ko reikia, aš žinau, ko reikia, pavyzdžiui, būna buljonai vienokie, kitokie, aš pasiimsiu visada 
vokiečių. Nes tikrai žinau, kad vokietis, jeigu jis daro ekologišką, jis tikrai daro ekologišką. Ne taip, kaip Lietuvoj, 
užregistruotas ekologiškas ūkis, nu ir čia žinai, patikrins ar nepatikrins.. Ekologiškas ūkis atvažiuoja iš manęs nupirkt 
neekologiškų grūdų, tai pašeria karvytę. Bet jeigu aš žinau, kad vokiečių, tai aš žinau tikrai, kad ekologiškas. Tai va 
einu į parduotuvę ir ieškau tokio skyriaus, o kitur man nelabai domina.“; „Bet aš visada pastebiu, jeigu parašyta, kad 
gaminta Lenkijoje kažkuri prekė, kažkuri Vokietijoje, aš jau aišku rinkčiausi tą, kuri Vokietijoje, nes galbūt stereotipas, 
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kad vokiečiai labai reiklūs, klientai, pirkėjai reikalauja tos kokybės, tai tiesiog vat tas stereotipas. Praktiškai taip labai 
įvertinti, palyginti neteko, tiesiog gal nuoskauda dėl visų daržovių ir vaisių, man labai trūksta tikrų, pietietiškų vaisių, 
tokių, kokių yra, nežinau, nesakysiu Ispanijoj, sakysiu Bulgarijoj, Rumunijoj, va ten yra iš tikrųjų kokybė.“; „Aš tai ne, 
aš tai žiūriu, pavyzdžiui, tada žiūrėčiau kokioj, nu tiesiog, vat jeigu vien vokiškai, tai man jau visai gerai, ar ne.<...>“; 
„Aš vis tiek tada rinkčiaus, kur pagaminta Vokietijai.“ 

Produkto sudėties įtaka 
[Citatų skaičius-47] 

„Tai dar ir Lietuvoj perka dėl ko, dabar tarkim, kad ir prie tų pačių makaronų, niekad Lietuvoj nesakydavo, be glitimo. 
Dabar jau atsirado jau, be glitimo, jau dabar va irgi vat toks prierašas“; „Taip, ir tose etiketėse dvi dalys yra, kur yra 
sudėtis: vanduo, druska, lašiniai, ten dar kažkas. Iškritau parduotuvėj perkant dešreles. Buvo bambukų plaušai. Nu tai 
va. Ta sudėtis, o paskui jau yra ten visi stiprikliai, saldikliai, konservantai, ar panašiai. Nu tai žiūriu bent jau tą pirmą 
jos dalį, nu tai ten nieko nepadarysi jeigu ten pridėtos salietros, ar dar kažko. Bet tada žiūri, nu gal tada dešrelę be 
bambuko plaušų.“; „Ne, tai dar nesuprantamų būna sakykim. Nu nežino žmogus žodyno, neturi kišenėj, ten E, sakykim, 
dešimt kažkur, tai, nu ne visus atsimeni. Jeigu jų daug reiškias, tai blogai.“; „Nu jeigu palmių aliejaus rašo, aš jo šiaip 
ir neperku.“; „<...>pirmiausia tai žiūriu turbūt į sudėtį. Aišku čia pirmoje eilėje. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai, kad kuo 
mažiau E raidelių būtų, kurioj tu šaly bepirktum. Ar Lietuvoj, ar Vokietijoj, ar dar kažkur tai. Pirmoj eilėj.<...>“; „<...>Bet 
tarkim įsigyti, man tai kokybė yra, iš ko jis yra pagamintas, kas jame yra įdėta. Tai sudėtį aš visada maksimaliai 
stengiuosi žiūrėti. Ir tam tikra prasme, vat du šokoladai. Gal aš labai klystu, bet tai vienas yra su mažiau užrašų, kitas 
yra jau su tarpininkų, platintojų užrašais, vadinasi. Tai va ta minus kokybė, tiek kiek yra tarpininkų, platintojų ir 
panašiai.<...>“; „Aš irgi renkuosi, bet jeigu neįžiūriu, tai renkuosi, kur sudėtis trumpesnė, palyginu produktus, ir kur 
neprirašyta kilometrų, tai tada imu tą produktą. Jeigu aš jo nežinau, o jei žinau pagal gamintoją tai imu.“; „Aš tai dažnai, 
pavyzdžiui, kai dietos laikausi, tai visada žiūriu į sudėtį - riebalai, angliavandeniai ir kalorijos. Tai dažniausiai šitą 
pasižiūriu, bet galiu pasakyt, kad žmonės parduotuvėje, kurie būna vyresnio amžiaus, neįskaito ir klausia ar gali 
paskaityti tą sudėtį, bet ką aš pastebiu, tai kai pasakai žmonėms sudėtį, jie net nesupranta, kas tai yra. Tai irgi va tas 
dalykas. Tai kas iš to, kad jie perskaito, ir didžiosios dalies, jie nežino net kas tai yra.“; „<...>bet tarkim kai maistą 
pasižiūrėdavau, ir etiketę paskaitydavau, konkrečiai sudėtį, tai užtrukdavau daug, įskaityt, kas viduje yra įdėta. Ir dabar 
šiek tiek ta patirtimi ir remiuosi, kai va žinojau kas yra geriau<...>“; „Aš, jeigu einu neskubėdama į parduotuvę, tai 
stengiuosi visų prekių, ką dedu į vežimėlį, skaityti etiketes, nes turiu vaiką mažą, ai tai čia reikės vaikui, tai reik 
pasiskaityt, jeigu aš einu greit, tai ką žinau, ką valgius, ragavus, greit pasiimi, neskaitai nieko. Nei kainų žiūri tada, nei 
etikečių skaitai, o turint laiko visada skaitau. Ir atkreipiu dėmesį, ar čia pagaminta, galiojimo data, ir paskui jau ten 
sudėtis, kas įeina.“; „Dabar jau pastebėjau, kad anksčiau gal ir rašydavo tais, suprantamais žodžiais, o dabar viskas 
yra cheminiais junginių pavadinimais. Perskaitai ir "what"?  Tai vat ką ir norėjau pasakyti, kad dėl tų visų sudėčių, tai 
turbūt visi turim savo mėgstamus produktus. Na, niekada gyvenime nežiūriu ir neskaitau, nes ten pasikeitė, jei neklystu, 
kai pats pajaučiau, kad ne - anksčiau buvo skaniau. Ir nežinia kodėl. Galbūt tau atsibodo, galbūt jis kažką pakeitė 
gamintojas. Bet, na tada jau nustoji pirkti tą produktą, bet neskaitai, kas jame parašyta.“; „Nors čia sako, kad vyresni 
nežiūri, aš, pavyzdžiui žiūriu. Man yra svarbus cukrus, koks yra įdėtas cukrus. Ir jeigu ten yra įdėtas saldiklis, kas 
dažniausiai yra Lietuvoje, kad ir branduose, kad ir ten, toje pačioje Coca-Cola, todėl jinai ir skiriasi. Tai iš dviejų blogybių 
aš rinkčiausi, kur cukrus yra, o ne saldiklis.“; „Taip, bet čia sakau, yra keli tokie produktai Lietuvių, žinai jie apie tą 
alyvuogių aliejų ir žinai, kad jau reikia žiūrėt, nes tu tikrai moki kaip ir geresnius tuos pinigus ir norisi to skanesnio 
produkto. Ir tada jau labai nagrinėji, bet jeigu nu va paprasta.“; „<... .Ir aš apskritai labai žiūrių į cukraus kiekį dėl to, 
kaip pagalvojus labai daug cukraus, pieno produktų, sūrelių, jogurtukų apskritai atsisakiusi natūraliai taip gavosi, net 
nebegrįžtu nebesinori. Colos , Nestea išvis ten daugiau nei Coloje yra cukraus. Kaip kurie sako pirksiu Nestea nes 
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Coloje daug cukraus, tai blogas pasirinkimas.“; „Dar ką atsiminiau tai iš tikrųjų, seniau nežiūrėdavau visiškai į etiketes, 
tai atsimenu kažkada atkreipiau dėmesį į duonos gaminių etiketes, ten kur yra sudėtis būtent ir dabar renkuosi tą 
duoną, kurioje yra kiek galima mažiau cukraus, nes pamačiau kokie ten didžiuliai kiekiai yra dedami būtent į duonos 
gaminius. Nu va čia apie juodą duoną, pavyzdžiui kiek atsimenu tikrai žiūrėjau ir tada čia ne, ne, ne ir čia.“; „O aš turiu 
laiko, tai tikrai pasižiūriu sudėtį, man įdomu ar ten pavyzdžiui be tų modifikuotų krakmolų stengiuosi žiūrėt, bet aišku 
beveik visur jų yra, be tų E621. Nu vienu žodžiu.“; „Šiaip jeigu perki šokoladą ir tuo metu negalvoji apie žalą sau, tai 
aš nežiūriu. Žinau, kad ji skani, aš ją suvalgysiu bet jeigu tą dieną aš galvoju valgyt sveikiau tai be abejo žiūriu pupelių, 
šokolado tikro koncentraciją, tie hidrinti riebalai, visi šitie dalykai tada galbūt man net pavadinimas nėra svarbu. Aš 
atėjau pasižiūriu kiek ten cukrų, kiek ten sveikesnių dalykų. Ir aš perku, man tai neturi reikšmės ar tai Milka ar tai 
kažkoks kitoks. Bet jeigu bilenką suvalgyt, saldu, tai okey. Atėjau, daug Milkos ten pridėta visokių yra variantų, pasiėmei 
du, tris šokoladus ir eini, nesuki galvos.“; „Aš manyčiau, žiūrėčiau, etiketes skaityčiau, jeigu ten koks natūralus saldiklis 
ar ten dar kažkas tokio. Kokis kokoso žiedų cukrus, nu aišku čia prabangos dalykas, bet aš viena kartą sau ryžčiausi 
nusipirkt į mėnesį galbūt tokio gėrimo.“; „Taip. Sudėtis, <...>.“; „Jacobs“ vat šits du pakelius aš pažiūrėjau, tai turėtų 
būti sudėtis. Paprastai yra 100% arabikos ir panašiai, bet čia nėra parašyta. Tai iškart gali kilti abejonių kas čia yra 
sudėta į tą kavą.“; „Man tai svarbu, kokie priedai yra naudojami. Jeigu sudėty yra parašyta, kad daug visokių E ir visko 
neaiškių priedų, tai aš vengiu tokių. Sveikatai be abejo, kuo natūralesni reikia pirkti.“; „Jo ir tada pažiūrim kas ten įeina 
ir kas ten. Pirmoj vietoj tai kas stovi kas antroj. Nu vienu žodžiu taip tiesiog jau kai žiūrim, dar kam tai taip konservatoriai 
žinom tą, tą tikrai bus einamieji produktai, o jau naują visada apžiūrim.“[Kalbama kaip renkamasi naujas produktas. 
Skaitoma jo sudėtis]; „Aš tai dažniausiai skaitau ir ieškau tų produktų, kurių būtų aiški sudėtis. Su tais skoniais neperku, 
ten visada būna tų saldiklių, dažiklių, aš jų nemėgstu.“; „Sakau mes, įsikandam, įsimylim, o naują produktą analizuojam 
labai plačiai. Mano vyras labai skaito tas etiketes.“; „Žinomus produktus perku, dažniausiai lietuviškus, bet aš žiūriu, 
kad kuo mažiau būtų ingredientų ir kad kuo jie būtų natūralesni. Šiaip, manau, kad jeigu neaiškūs ingredientai, geriau 
padėti į šoną ir neimti.“; „Aš tai labai bijau bjaurių produktų, aš galiu pasakyti iš karto, aš net vaizdiškai jeigu pamatysiu, 
kad produktas bjaurus, aš prie jo net neprieisiu, vienas dalykas, o antras dalykas, tai labai daug skaitau, kad nebūtų 
jokių margarinų, aš iškart purtausi, kad nebūtų visų "E", cukraus pakaitalų, labai žiūriu, kad viskas būtų šviežia. Jeigu 
akiai nors truputį nepatrauklu, aš nepirksiu, nors ir labai norėsiu, todėl, kad, matomai, yra nešviežias produktas. Man 
neturi reikšmės, kartais geriau mažiau suvalgysiu, bet aš pirksiu brangesnį, kur aš žinau, kad yra gera, aukštos kokybės 
prekė.“; „Viskas, ko aš nesuprantu, pagal mane yra nevalgoma. Visada žiūriu, kurioje vietoje druska, ir jeigu druska 
yra kažkur pradžioj, tai viskas, to produkto neimu. Viskas po žodžio druska yra nesveika. Sužinojau prieš porą metų, 
kad kai kurie žirneliai yra su cukrumi, tai irgi pakeičiau nuomonę.“; „Dėl padažų jūs pasižiūrėkit, vat yra Hellmann's, tas 
kur jau visi, ten dažnai rašo, kad 100 gramų padažo. Kažkada pastebėjau tokį daiktą, irgi 100 gramų kečupo, sunaudota 
120 gramų pomidorų. Apsuki kitą pusę, ten parašyta sudėtis - pomidorų pasta 27 procentai, tada iš karto kyla 
klausimas, tai gerai, dėjo 140 gramų, tai vadinasi, nu 30 su kapeikom. Paimi ten kokį padažą, dar kažką, žiūri sudėtis 
- pomidorų pasta 57 procentai, viskas. Tada jau tie brand'ai jie eina į antrą planą. Ir perki.. ten pasta, ne vanduo, ne 
krakmolas, ne kažkas“; „Skaitau. Ir vat yra kečupas vienas, svarbu, kai vyras nuperka kitą, mes šito nevalgom, 
protestuojam prieš jį, todėl perka tą - 75 procentai pomidorų, kiek yra tiesos aš nežinau. Bet mane tai veikia, tas 75 
procentai.“; „Aš paprastai skaitau sudėtį ir konkrečiai turbūt labiausiai atkreipiu dėmesį į cukraus kiekį, bet negalėčiau 
išskirti konkretaus ženklo, kuris man labai užstrigo ten savo nesveikos ten tos sudėties. Bet žiūriu į sudėtį.“; „Tai, ko 
gero, ne jau. Pirmą kartą prieš renkantis produktą visada pasižiūri, kokia jo sudėtis, jeigu ten tokia pusę velnio, kaip 
yra tokie, yra pieno produktams priklausantys tokie sūreliai, žodžiu, kas ten, karvė nupiešta, ar kas ten su kažkokiais 
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ragais, žodžiu, ir jeigu ten rūpiniesi savimi, tai labai gerą sudėtį turi tas. Čia lydytas sūris, tai šiaip nu lydytas sūris nėra 
ten ypatingai sveikas, jeigu ten bandai prisižiūrėti save. Bet tas sūris yra labai geros sudėties, atsimenu, kai 
pasižiūrėjau, ten ir kalorijų mažai, ir cukraus labai mažai, tai kai pasižiūrėjau, tada pabandžiau, o pabandžius jau ir 
nusprendžiau pirkti. Svarbiausias aspektas buvo sudėtis, ir dar pažiūrėjau, o, lydytas sūris.“; „Nu nežinau, mano mama, 
pavyzdžiui, yra 79 metų, jinai gauna tikrai nedidelę pensiją, bet jinai vis tiek žiūri, sako, aš geriau mažiau, bet geriau. 
Nu ta prasme, ne visos močiutės, čia dar iš to gal sovietinio, kad bulkučių prisivalgysiu maždaug, o yra žmonių, kurie 
visgi irgi nori...“; „Turbūt pirmiausia tai pagal sudėtį pasižiūri, pasižiūri kas yra sudėtyje, kiek procentų, tarkim, tam 
pačiam šokolade, kiek yra kakavos ar kažkokių produktų ir kiek yra, tarkim, Rytų Europos rinkai skirta ir kiek Vakarų, 
pasilygini. Ir matai koks yra skirtumas. Tai turbūt tas gal pagrindinis dalykas.<...>“; „Į sudėtį žiūriu.“; „Kad cukraus 
mažiau būtų, nu sudėtį žiūriu.“; „Į sudėtį žiūri.“; „Sudėtis pirma. Cukraus kiekis.“; „Konservantai.“; „Jo, pritarčiau šitiems 
visiems sakytiems kriterijams, kažko daugiau labai, kad atkreipt dėmesį, net neįsivaizduoju, šiaip nu pagrinde sudėtis.“; 
„Taip, receptūra labai svarbu. Tikrai žiūriu.“; „Kuo natūralesnis produktas.“; „Tuo nuodų kuo mažiau, nes visi tie 
modifikuoti šitie, tai ką bepaimi, skaitai, visur tas modifikuotas krakmolas ir sudėtinga ką nors surast, majonezą kokį, 
kad būtų be visų šitų brudų.“; „<...>Tai net iki tiek nagrinėjausi, bet dabar tai, aišku, tikrai nežiūriu ten tų visų E, bet kuo 
jų mažiau, tai tuo geriau. Bet jau jeigu pamatai tą natrio gliukonatą, tai iš karto padedi prekę atgal. Sudėtinga išvengti, 
nes labai daug kur jų yra.“; „Bet tikrai pasižiūrėčiau ir sudėtį.“; „Mes tiesiog nežinom tos informacijos, nežinom gi kiek 
iš tikrųjų ten, pavyzdžiui, šokolade, kaip pavyzdį sakau, turėtų būti kakavos. Tai kadangi nežinai tos informacijos, tai ir 
nesupranti, ar tai yra pakankamai vertingas produktas, ar toks su prastesne sudėtimi.“; „Labai dažnai einu pas 
pardavėją salės, ten tą esantį žmogų, tą konsultantą klausti, kas parašyta, nes kadangi su regėjimu truputėlį, dar jeigu 
kokie aprasoję akinukai iš lauko atėjus, tai suprantate su visais tais.. Man tai labai svarbu, aš jau tikrai ieškau, kur man 
didesnėm raidėm parašyta, jeigu to produkto yra kelios rūšys, aš jau imsiu, kur didesnėm raidėm parašyta, kad 
paskaityčiau.“; „Man su kukurūzais buvo, mano vaikas kadangi metinukas, tai pirkau tuos geresnius kukurūzus, tai 
žiūrėjau, kad tų E nebūtų tiek daug bent jau. Paprastų kukurūzų pradžioj, tų saldžių tokių, paprastų visai nepirkau, 
buvo ten tokie su sėklom va, tokius, nu va, va tuos va, ką žiūrėjau kukurūzus.“; „<...>O skaitau tai ne viską aišku. Ir 
rūkytus gaminius dažniausiai skaitau kas ten yra įdėta. Kiek E ir visų kitų priedų.<...> tų E, kad būtų mažiau. Kuo 
mažiau priedų.“ 

Prekės pakuotės įtaka  
[Citatų skaičius-20] 

„Tai bendrai produktais plastikiniuose buteliuose jie skirias, kur yra stikliniuose buteliuose. Viskas, jie absoliutus 
skirtumas.<...>“; „Aišku, žinoma. Kur yra tas mažas buteliukas, kur parduotuvėse nebematau, kiek ieškojau nerandu. 
Bet nueikit į kavinę, į restoranus, jie atsiveža tuos buteliukus. Visai skirtumas kitas, absoliučiai, kitas skirtumas yra. Bet 
ką paimkit, netgi skardinėj yra skanesnis negu plastikiniam butely.“; „Aš kartais, žinokit, kai stoviu eilėje, pas mus yra 
nedidelė parduotuvė “Maxima”. Ir aš stebiu, ką į krepšius susideda prieš mane ir už manęs stovintys žmonės, iš tikrųjų 
šiaip žmonės nelabai, manyčiau, galbūt, kad žmonės daugiau dėmesio kreipia į išvaizdą, galbūt į kažkokius vaikų 
norus, tai, kartais, na, tokių abejonių kelia, ką įsidėti ir panašiai.“; „Bet netgi pakuotė paskutiniu metu, būdavo paimi, 
jinai minkšta, nu čia va, pavyzdžiui, o kai kada paimi jinai tokia minkšta, toks jausmas, kad jinai ar nesuvakumuota 
gerai, nu kažkas tai tokio nesukelia.“; „Pati pakuotė, sakau, jinai vat kieta čia kaip plyta, o šiaip paimi, stovi ir jinai tokia 
visa minkšta būna. Nu nežinau, jeigu stovi parduotuvės lentynose..“; „Taip pat alus irgi yra, jeigu alaus būtų buteliukas 
irgi yra, būna mažiukuose buteliukuose, kur irgi ten.. ir aišku, visąlaik pakuotė yra tam tikra pakuotė tau duoda, kad 
yra geresnis produktas.“; „Jei pakuotė brangesnė, galbūt ir produktas bus geresnis.“; „Iš tiesų, visada imu su stikliniu, 
paimti su plastmasiniu buteliuku, visada imčiau stiklinį. Nežinau net kodėl, bet vat taip tikiesi, kad ten iš tiesų kokybė 
bus aukštesnė.“; „Jo, vat vaikams tas toksai kažkas, jiems labai groja tie dalykai visą laiką groja, pakuotė pakeista, va 
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žiūrėkit, nu tiek to, ten didesnis ar mažesnis, vis tiek ten būna kitokia pakuotė, visą laiką nusipirksi, visą laiką, kažkur 
nuvažiavęs tikrai nusipirksi, bent aš visąlaik nuperku.“; „Išvis stiklinėj taroj kažkaip priimtiniau viskas.“; „Man Coca-
Colos tai pavyzdžiui praktiškiau plastikas, nes kur tuos stiklinius dėti, juos tempti reikia, vežti?“; „Bet jeigu pagalvoji, 
kad ir karšta, vešies rankinėj, sako plastikas traukia ten tą šilumą, tada..“; „Aš tai iš tikrųjų, jeigu ieškai ir nežinai, ko 
ieškai, tai atkreipi dėmesį pirmiausiai į pakuotę, kad ji kažkuo patrauktų, o tada jau imi, nagrinėji sudėtį arba 
nenagrinėji<...>“; „Man būtų svarbu, kad tai patrauktų akį, nebūtinai tai ryški spalva, bet gal kažkokia tai detalė ar ten 
kažkokia, pavyzdžiui, karvė nupiešta. Tai gal akį patrauktų.“; „Gal ta pakuotė, kad nekasdieniška kažkokia tai būtų.“; 
„Paskaitau, bet nu gal ta vis tiek vizualizacija daugiau.“; „Aš tai irgi manau, kad pakuotė pirmiausiai, įpakavimas koks 
būtų, nu, o paskui pasižiūrėt dar kas sudėty įeitų, bet šiaip tai labai dėmesio nekreipiu ten, jeigu pakuotė patinka“; „Tai 
sakau, nauja jeigu, jeigu įpakavimas gražus, viską, tai tada jau susidomi.“; „Apskritai, jau pavyzdžiui psichologiškai, 
tai net spalvos jos labai reiškia. Va žalia, violetinė, mėlyna, jos yra patikimumo spalvos. Ir va pavyzdžiui kai mes 
matome ant stalo žalia ir violetinė. Ir tu iškarto žinai, kad patikima ir tau ir atrodo, o "Jacobs" jausi patikimą. Tu nesuvoki 
kodėl, bet spalva tau pasąmonėj jau sako šitą. Čia dar kažkokia karūna, pavyzdžiui jeigu moteris nori jaustis princese, 
arba vyras ten princu, jau jis mato karūna, tai pasaulyje.“; „Nu labai dažnai atkreipiu dėmesį į gražią pakuotę. Kur akį 
patraukia ta. Ir atrodo, kad skanu turėtų būti pagal tą etiketę.<...>“ 

Prekės kainos įtaka 
[Citatų skaičius-13] 

„Aišku, kad kaina, vis tiek, labai svarbu, nes visgi, jeigu gera kokybė, tai ir kaina aukšta. Todėl ir ieškom prekių Lenkijoj. 
Aišku, ir iš Lenkijos pas mus daug produktų atveža.“; „Kas liečia visuomenę, aš daug žmonių irgi pažįstu, kurie neįperka 
tiesiog, kurie net nebežiūri jokių skonio receptorių, ar ten sudėčių, ar pats faktas, ar būtent pienas, ar dešra, ar k iti 
produktai, alternatyvų jiems neieškom. Mes šiek tiek keičiam, ta prasme, įpročius, keičiam produktus, kas liečia kitus, 
tai yra žemės ūkio produktus, ir šiaip, pasiderinam. O kas liečia tokius va, tai, manau, yra žaidimas. Kol žmonėm leis, 
kol jie važinės ir pirks, tai nemanau, kad čia labai kažkas pasikeis.“; „Esminis dalykas galbūt yra kaina, ypatingai 
Lietuvoj, nes kad tu ir žinai, kad tai yra blogai, bet tu negali elgtis kitaip, tavo finansinė situacija kitaip neleidžia. Tai čia 
ir yra esminis faktorius.“; „Jo, aš tai skaitau visada, nes aš labai propaguoju sveiką gyvenseną, bet yra žmonių, kurie 
negali sau leisti sveikai maitintis, jie nori išvis pavalgyti, tai jie perka pigiausią. O sveikai maitintis dažnai yra, na, š iek 
tiek prabanga.“; „Aš į tą pažįstamą vis tiek kažkaip. Ne vien tik tai, kad lenkiška. Šiaip tai įtartinai atrodo iš patirties net 
ir pabandyt nežinomą ženklą, ko gero, taip kažkaip įtariai žiūri. O šiaip dauguma žmonių, tai aš manau, kad toj pačioj 
Lenkijoj, ten ims kažko iš eilės, nieko ten nežiūri, jokių tų kokybių, svarbu pigu, daug, ir viskas. Nes nu pasirinkimo kai 
kuriems gal ir nėra kitokio, aš manau. Mes, asmeniškai, gal kokie, nežinau, pusantrų ar du metai nebuvę Lenkijoje.“; 
„Ir ten žiūri dauguma, aišku, kur kas pigiau būtų, kad žinai, bet tai čia nieko nepadarysi.“; „Labai daug, dauguma žmonių 
su mažais atlyginimais, kuriems rūpi pavalgyt.“; „Aš irgi tą pastebėjau, norėčiau biškį pasakyt, kad į Lidl neit, taip jis 
neis atlyginimą gauna, kur kas normalesnį, ko jam eit, jis eis kur tikrai firma atsako už savo reikalus. Tai čia pagal tai, 
atlyginimų santykis visai kitoks negu čia irgi daug ką lemia. Aš nueisiu turėdamas 300 eurų, jeigu taip oficialiai kur gali 
gerai nueit apsipirkt pavyzdžiui, kad ir būtų. Viską lemia ir atlyginimas.“; „Tai ir finansai, manau, daug ką lemia.“; „Kad 
ir tą patį šokoladą, jeigu žmogus iš tikrųjų taupo tai jis pirks ir nežiūrės ar ten hidrinti riebalai įdėti, kuo pigesnį jis pirks.“; 
„Gali mėsą pirkti iš mėsinės kažkokios prabangios, tai be abejo jis nevažiuos „Maximoj“ ir nepirks mėsos.“; „Jeigu tu 
važiuoji apsipirkti tuo tikslu į užsienį, tai be abejo, tu imi didesnį kiekį, juolab jeigu ten kaina mažesnė. Tai su tuo tikslu 
jeigu važiuoji, tai aš nemanau, kad ten važiuodami kad ir į tuos pačius lenkus, kad mes ten ieškom didelės kokybės 
labai, tai vis tiek, viską imi pagal kainą, juk tuo tikslu ir važiuoji, kad pigiau nusipirkt.“; „Nežinau, šiaip pagrinde palei 
kainą, o taip kainos žiūri ir viskas.<...>“ 

Finansinė padėtis apsprendžia, 

galimybę rinktis vieną ar kitą 

produktą. Ribotos finansinės 

galimybės lemia, jog prekė 

perkama neatsižvelgus, į kitus 

aspektus išskyrus kainą.   
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Neskaito etikečių 
[Citatų skaičius-15] 

„Jo aš kalbu dabar, nes asmeniškai remiuosi ta patirtim kas yra čia. Aš manau, kad tiesiog, jeigu yra paklydimas galima 
kažko nu ta prasme sudėties aš turėjau aiškint. Kad ir jie patys, jeigu yra kažkoks natūralesnis produktas ane jis 
keičiamas tais visais, aš tikrai neskaitau tų etikečių, kol kas dar vis viskas yra gerai, bet nu atkreipiu dėmesį, 
nesigilinu.<...>“; „Nu aš neskaityčiau. Aš nelabai ten įskaitau. Man vienodai kas ten parašyta. Esu mačius, bet kad taip 
gilintis su tikslu kur pagaminta tai nėra man tikslo.“; „Nu jo. Arba naujo, arba vat kažkas tiesiog pamini tą daiktą 
išskirtinai vieną, tada jo, apžiūri tu galbūt, o šiaip tai einant, renkant krepšelį, tai kiekvieno tikrai nežiūriu etikečių ar 
kažko.“; „Nu aš etikečių irgi iš tikrųjų nežiūriu, čia tik tai buvo toks trumpas su draugu gal pajuokavimas dėl Coca-Colos 
kažkada. Jis atėjo, Zero Coca-Cola yra nu tikrai mažiau cukraus, tai tada vat Coca-Colos lyginau kažkada parduotuvėj, 
trumpą laiką ten truputį. Bet iš tikrųjų lygtais, kad mažiau cukraus būna sudėty Zero.“; „Kai vaikas augo mažiukas, tai 
nu stengėmės vengti, jau bent jau tų E12 ir nu dabar vat, bet nu taip jau, kad jau etiketę nagrinėti, ten yra ar nėra, tai 
ne.“; „Kažkaip net nekilo mintis žiūrėt į etiketes taip atidžiai“; „Aš irgi nežiūriu, bet aš žinau, kas sveika, kas nesveika, 
va taip dar atsirenku, nes ten kokie gaivieji gėrimai ar ką, tai jų tikrai nei perku, nei nagrinėju.<...>“; „Kam aktualu, vat 
būtent, va kas ir skaito tas etiketes, tas domisi, o kas nesidomi, tam..“; „Dėl to ir rašo, kad tu nemėtytum iš ko 
pagaminta, nes valgyt odeles.“; Nu vis tiek ten teisybės nerašo. Nu sudėtis jeigu rašysi nu nežinau pagaminom dešrą 
rašys ten kokius penkiasdešimt procentų kiaulienos, dešimt procentų jautienos, vis tiek bus iš kiaulių odelių. Nu 
teisybės nerašo. Tai kam tą sudėtį skaityt.“; „Nu jeigu žmogus ateini be akinių. Namie palikęs akinius tai gali žiūrėti per 
visą dieną vis tiek nematysi. Arba turi praeivių prašyt, kad perskaitytų. Tai sakys, kad durnas tu esi.“; „Į sudedamąsias 
dažniausiai kažkaip ne. Nu tikrai nežiūrim.“; „Teisybės nerašo“[Kalbama apie informacijos skaitymą etiketėse]; „Net 
nežinau realiai tu nespėsi. Tu visą dieną užtruksi jeigu tu norėsi krepšiuką prekių prisirinkti ir norėsi skaityt viską. Visą 
dieną užtruksi.“; „Dėl galiojimo datos tai tenka žiūrėti. Aišku Norvegijoj ten nepaskaitysi, nes ten reik kalbą mokėti gerai. 
Aš kadangi kalbos nemokėjau tai ir neskaitydavau toj Norvegijoj. O čia Lietuvoj taip pat irgi neskaitau tos sudėties. 
Nes labai smulkiai surašyta ir užtruksi labai ilgai.“ 

Informantai etikečių neskaitymą 

argumentavo laiko stoka. Visgi 

dažniausiai buvo teigiama, jog 

tiesiog nemato tam prasmės. 

Vyrauja įsitikinimas, jog 

etiketėse pateikiama neišsami 

arba reikšminga informacija 

užslepiama. 

Kiti veiksniai turintys įtaką 
įsigyti prekę 
[Citatų skaičius-19] 

„Jeigu matai vokiečių kalbą ant pakelio, reiškia vokišką ir gauni.“; „Tai kažką, kažkokią užuominą duoda. Jeigu matai 
kalbas, kurias tu atpažįsti kaip vat Rytų bloko, ar ne, šalių, tai iš karto toks užuomina yra, kad mums ir skirta, ar ne.“; 
„Bet šiaip dar labai žaidžia tuo, kad ekologiškas, ten be, be riebalų, be to, be ano, nes dabar ta sveika gyvensena yra 
labai ant bangos ir šitie dalykai juo kuo ryškiau tos visos reklamos ir ten ekologiškas, Lietuvoj užauginta ir taip toliau, 
tai šitą dalyką žmonės irgi dažnai dėl to perka.“; „Taip bet čia ne visada kasdieninio vartojimo tai tiek pasižiūri iš kur 
daugiau mažiau atvežta, kiek liko ten iki galiojimo, kiek paruošta, kiek prastovėjęs. Nes pagalvoji pagamino, supilstė, 
suruošė, logistiką užsakė, kol atvežė, padalino, kiek jis mėnesiu buvo kažkur, vežėjas neaišku kaip vežė. Tikiesi 
kokybišką, bet negali žinoti vat.<...>“; „Tas pats naują produktą įsileidžiant į šeimą, tai labai tyrinėjam. Kaip balta lapė, 
kai įsikandam tai įsikandam ir tada žinom. Bet jau naują produktą tai“; „Bet ir tada žiūrėdavai visą laiką, žiūrėdavai, 
kodas irgi būdavo, skirdavosi jos.“; „Taip, kalba, bet nu tai ką, kadangi reikia važiuoti į parduotuvę jau už miesto, o čia 
ateini į Maximą, ypač kai šilta, karšta, nu ir pasiimi tų ledų, ir viskas. Pašneki, kad nu va, aišku, reikėtų nuvažiuoti ten, 
ten pigiau, ten skaniau, bet imi tuos, kas pasitaiko po ranka.“; „Nu emigravę dar kurie į tas šalis, vartoja ir pasako 
tiesiog.“; „Taip, man dar iš tikrųjų dėl galiojimo. Jeigu man pienas galioja pusę metų, tai aš galvoju, ar jį dar išvis galima 
vartoti, man tas, kur parduoda žalią, kaip jie vadina ir būtina užvirti, tai aš būtinai neužverdu.“; „Neatkreipiau dėmesio 
į tai, bet aš visada pasižiūriu, kokiom kalbom surašyta, reiškia va tom šalim ir skirta.“; „Mūsų sūnus, tai dabar kai 
nuvažiuojam retkarčiais, tai nežinau, iš tų diskusijų, iš pokalbių gal, mes šiaip tą maistą žiūrim tikrai, bandom tą 
kokybišką pirkt, kaip pats ir minėjau, iš ūkininkų tą pačią mėsą, nepuoli ieškot tos akcijos. Tai jam dabar dešimt metų, 
tai jis pakankamai sąmoningai irgi skaito ten tas pakuotes, bet aš manau, kad šeima, patys tėvai didelę įtaką tam 
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daro.“; „Norisi kažkokios naujovės, nu va tos alyvuogės, pavyzdžiui, pristoji prie tos lentynos ir žiūri, gal didesnės, gal 
spalva daugiau tokį natūralumą primenanti, gal ten kokių dažų, kad nebūtų įdėta, pasižiūriu.“; „Jo. Ką tu čia, neturi tu 
tos, kur aš parvežiau, nu tai ko nesakei, būčiau parvežęs. Jau čia tik šita, tik šita gera. Nu vat kažkaip tai, gal tas toks 
įkalbėjimas iš pradžių. Ir kai tu gali gauti, nu tai kodėl tada ne?“; „<...> Pirmiausia Coca Cola, yra irgi dabar keičia cukrų 
tuo dirbtinu cukrum. Jis labai didelį skonį, jis bjaurus yra ir jisai kenkia sveikatai, bet vis tiek mūsų ministrams sveikatos, 
jiems labai patinka. Jeigu siūlo margariną vietoj sviesto tai kaip jie atrodo. Margarinas gi yra atlieka.“; „Nu jo, mes 
nelabai pasirinkimą turim kažkokį.<...>“; „Po vieną gal neperka, jei stebėt mieste, vaikus matai. Vienas jeigu jis eina, 
tai netriuška tų traškučių, bet jeigu eina jų būrelis, tai vat tas masinis toks įvaizdis, ir bendra veikla, tai paveikia. Tada 
tai gali triauškinti, nes ir tas turėjo, ir tas, nu, ir aš ne kitoks.“; „Kai nurodo, pavyzdžiui, juodas ten, žalias, ar ne, 
brūkšnelis ir ten kaip sakė būtent, nueini į Maximą, ir galvoji, nu pastą aš dabar pačią brangiausią pasiimsiu, nu kiek 
gi ten jos tenaudoji, nu vis tiek po mažą kruopelę kasdien, bet nu vat nėra su tuo vat ne juodu, nu vat su juodu, aš 
nežinau, arba aš pavargstu ieškoti, bet iš tikrųjų, kokias 5 pasižiūri, o ten su juodu..“; „Jeigu būtų vienetiniai produktai, 
be kurių tu negali apsieiti, jie gyvybiškai būtini, iš tikrųjų mes studijuotume ir pasižiūrėtume, kas yra mums būtina. O 
kadangi dabar jų yra be galo daug, yra pasirinkimas, tai tu tiesiog pasirenki, kas patogu, ko tu nori, ko reikia.“; „Nu kur 
gražesnis paveiksliuks nu ir prie to tiesiai.“; „<...>Iš tų pavyzdžiui kaip turit omenys sudėta ten tų kavų rūšių, nu tai 
aišku vieną išsirenkęs. Kur ilgiausiai geri, tą visą laiką ir vartoji, nes kitų net nebandai arba net nenori bandyt.“; „<...>Ir 
žiūriu, kad būtų aukščiausia rūšis. Pirma ten nelabai, antra ir ne. Tai kad būtų aukščiausia rūšis<...>“ 
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Jautresnės prekių 
kategorijos 
[Citatų skaičius-19] 

„Nu tai ir svarbu ir aliejus, ir Hellmans'as, ir daug kas perka, ir iš kur, kasdienio vartojimo, nu aš pavyzdžiui manyčiau, 

kad jie nevartoja. Bet kavą vartoja, o kavą vartoja, kava svarbu.<...>“; „Man, asmeniškai, šią dieną aktualiausia yra 

vaikų prekės. Ta kokybė. Mažą berniuką turiu, tai gal kad ir vaiko susilaukiau tai užtai vat norisi tos kokybės, žiūrėti, 

kad kur sveikiau, kad geriau ir ieškau ir tikrai netingiu ir manau ateity visiem sakysiu, tik žiūrėkit.“; „Vaikams stengiamės 

sveikiau ir jeigu juodas šokoladas, tai be abejo žiuri, kad kažkas ten būtų ar uoga kažkokia, nes vaikui juodas šokoladas 

vien tik per kartus. Bet šiaip tai jo, tokių jau stengiamės labai retai.“; „Saldumynams“ [Kalbama kokiai prekių grupei 

aktualiausia dvigubos kokybės problema]; „Kad ir gėrimai kokie.“[Kalbama kokiai prekių grupei aktualiausia dvigubos 

kokybės problema]; „<...>O kalbant apie maistą, tai irgi tuomet, reik atsižvelgti į tą amžiaus ribą, kuri yra jautriausia su 

maistu, tai žinoma, tai būtų kuo jaunesnis žmogus.“; „Aš pasakysiu, kad gal išskiriant ne tik maistą, tai būtų farmacija. 

Tik nežinau, kokia situacija ten, labiausiai sveikatą veikianti, ten yra lygiai tas pats, tai, vienareikšmiškai, tai būtų 

svarbiausia.<...>“; „Tai kava, taip.“[Kalbama apie dvigubos kokybės aktualumą įvairių prekių grupėms]; „Arbatos“[ 

Kalbama apie dvigubos kokybės aktualumą įvairių prekių grupėms]; „Aš manau, kad taip, nes vartojam iš tiesų nemažai, 

bent jau mes asmeniškai, mūsų šeimoj, kavos mes naudojam daug. Tai man žinoma, kad aktuali kokybė, todėl, kad tu 

moki pinigus, tu nori gauti daiktą, kad tau būtų miela, malonu ir skanu.“; „Ir turbūt aktualiausia tiems produktams, kurių 

naudojam daug, bet neturim lietuviško analogo, pavyzdžiui, kavos niekaip Lietuvoj, arbatos tai tik tai va žolelių, tai ir 

tada išeina, kad mes turim daug atsivežti, tai ir tas produkcijos rūšis turėtų būti kažkaip didesnis dėmesys atkreiptas, 

kad vis dėlto gautume pakankamai gerus.“; „Nu kažkada, sakau, mano kadangi vaikai dideli, jie iš tiesų naudoja daug 

tos kolos, tai aš norėčiau, kad ji būtų kiek įmanoma sveikesnė, vis tiek jie ją naudos, bet kokiu atveju, jie jos.. Gali ten 

sakyti, kai namo parvažiuos, nu viskas, mažinkit, mažinkit, nu bet suaugę žmonės, tu gi neatimsi iš jų. Tai kažkaip 

norėtųsi, kad jinai būtų kiek įmanoma kokybiškesnė ir sveikesnė kiek įmanoma.“; „Ko gero, kūdikių maistas. Bet šiaip 

nesuprantu išvis kam jis reikalingas. Šiaip jeigu žmonės nesugeba pamaitinti kūdikio arba nesuvokia, kam to reikia, tai 

aš manau, visgi nuo kūdikių pradėt, nes jiems reikia užaugti, išsivystyti.“; „Mes vis tiek jau suaugę, kaip sakant, gal 

mums tiek nepakenks, kaip, kad, kol dar visiškai, tik ką kūdikiai.“; „<...>Turėtų būti skiriama dėmesio kokybei maisto, 

nes tokie dalykai kaip kava, tai nėra maisto produktas, ta prasme, jis nėra gyvybiškai būtinas. Arba traškučiai, arba 

padažai.“; „Nu va iš jūsų tų išvardintų, tai aš tik kavą ten daugiausiai arba ten visus tuos traškučius, ar ten kokius tai 

dribsnius<...>“; „Nu tai sakykim kasdienio vartojimo, baziniai produktai, iš kurių dar kažką gaminame, ar ne? Pienas, 

mėsa, ir visi kiti produktai. Kas čia dar? Daržovės, duona, nu vat ką imam ir gaminamės.“; „Jeigu eiti, kalbėti apie tas 

prekes, kur eit žiūrėt su padidinimo stiklu ar lupa, tai žinoma – vaikų maistas. Tai būtų vienas iš tų, ir apskritai, na, žiūrint 

pagal tą jautrumo lygmenį, kas vartotojas. Tai tas vartotojas, kuris gali pirkti aklai, žinoma, tas, kas turi galimybę, turėtų 

pasirūpinti, nukreipti, ar parodyti, ir panašiai.“; „Šiaip tai, man asmeniškai, kas liečia kokybę tai man asmeniškai yra 

svarbu mėsos kokybė. Sakykime iš tų Brandų tai galbūt alkoholis visgi nesinori nuodytis su blogu, kaip sakant. Jeigu 

Didesnis dėmesys tikslinga 

skirti kasdienio vartojimo 

produktams bei tokiems 

produktams, kurie neturi 

lietuviškų alternatyvų. Taip pat 

svarbu užtikrinti bazinių 

produktų, kurie perdirbami 

kokybę. Taipogi kokybės 

klausimas ryškus kalbant apie 

produktus skirtus vaikų 

vartojimui. 
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pavartoji ir moki pinigus, ta prasme, tai kad ir atitiktų tą kokybę ir todėl aš asmeniškai privengiu pirkti Lietuvoje, kaip 

įmanoma stengiuosi parsivežti iš Lenkijos, kad užtektų.“ 

Visos produktų grupės 
svarbios 
[Citatų skaičius-6] 

„Aš nežinau ar yra, ar visiškai išskirti svarbiausius man visi maisto produktai yra svarbūs.<...>“; „Aš manau, kad neturėtų 

būti skirtumo niekur. Nes kiekvienas vartoja skirtingus produktus, bet, manau, kad skirtumas didelis būti neturėtų.“; „Tai, 

kad visur turbūt reikėtų, kad jie būtų kokybiški, tai kažkaip, ne tai, kad kažkur būtų kokybiški, kitiem 

nekokybiški.“[Kalbama apie dvigubos kokybės aktualumą įvairių prekių grupėms]; „Aš tai manau, kad negalima skirstyti, 

kuris maistas svarbesnis. Visas yra svarbus.“; „Viskas turėtų būt kokybiška.“; „Aš irgi manau, kad negalima skirstyti, 

todėl, kad, tarkim, tuos pačius bulvių traškučius gali atvežti kaip bulves, mes galim imti ir vartoti kaip bulves, o gali būti 

tiesiog traškučiai. Ta prasme, tai yra vis tiek, tai yra, ko gero, principo reikalas, politikos reikalas, arba mes tylim ir 

valgom tai, ką mums atveža, kaip bebūtų pagaminta, arba nevalgom“; 
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6 priedas. Produktų grupės, kurių kokybė Lietuvoje ir užsienyje skiriasi 

Kategorija Subkategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) 

   
Produktų grupės, kurių 
kokybė Lietuvoje ir 
užsienyje skiriasi 

Saldumynai 

[Citatų skaičius-19] 

„Tas, kuris gamina, tikrai nenorėjo, kad jie skirtųsi, tas, kur gamina, norėjo, kad jie būtų identiški, kad tikrai mes neatskirtumėm 

pirkėjai, iš tikrųjų, tai turėtų, nu ten gal kažkiek kur aprašymai būtų, bet iš tikrųjų turėtų būt identiškos pakuotės ten pagal viską. 

Aišku sudedamoji sudėtis jeigu ten skiriasi, sudedamosios dalys, tai ten tik tai buvo problemos, Nutella kai 

buvo. Nutellos aplamai sudedamosios dalys kitos, ko negalima kitose šalyse dėti.“; „Pirmą kartą pagalvojau, kad taip kardinaliai 

gali skirtis produkcija. Čia aišku valstybė ne Europos sąjunga, o JAV, Snickers ta prasme galvojau, kad jis visur yra identiškas, 

dirbau laive, atsidarau Snickers batonėlį, valgau, žiūriu - viduj vos ne baltas šokoladas, galvoju, nu gal pakliuvo, pardavė kokį 

senesnį. Nusiperku dar kartą - vėl tas pats, paskui nusiperku prekybos centre Amerikoj - vėl tas pats. Ir ten kokybė buvo tikrai 

prastesnė nei Lietuvoj. Lietuvoj Snickers tikrai skanesnis, toks minkštesnis, negu ten.“; „Labai šokoladas gerą skirtumą turi, kai 

būna šokoladas su lazdyno riešutais, tai visi, kas gaminti užsieny, tai riešutas bus pilnas gabalas. Ir riešuto skonis bus, o Lietuvoj 

būna kažkoks biškį skonis netikras.“; „<...> Ir pavyzdžiui, aš pati ragavus šokoladą, tas šokoladas kitokio skonio.<...>“; „Aš tai 

girdėjusi esu, kad kitose šalyse, Vokietijoj, Prancūzijoj Milka pati yra daug skanesnė. Ne iš vieno esu girdėjusi tokią nuomonę, 

kad jinai sako net tirpsta kitaip burnoj.“; „Nutela ypač, kitose šalyse visiškai kitokia negu Lietuvoj. Visiškai kitokia.“; „Nu va Nutela 

konkrečiai skiriasi skonis. Lietuvišką atidaryk jinai pastovi, visiškai kita. Tiesiog ją reikia greitai naudot ir kas ten įdėta sunku 

pasakyt. Parsivešk Nutelos iš bent kokios šalies, jinai fantastiška. Skonis, tu tiesiog tikrai.“; „Aš buvau pora metų Kipre, <...> dėl 

paprastos, kad ir pavyzdžiui Milka - tai tikrai skiriasi. Įpakavimas, etiketės, skonis, ingredientai, pavyzdžiui, jeigu ten yra su oreo 

gabalėliais arba su sausainiais, net ir patys sausainiai realiai skiriasi, tikrai skiriasi.“; „Kai pavyzdžiui Nutella irgi teko iš Olandijos 

atsivežt ir čia paskui nusipirkt. Etiketės identiškos beveik, bet skonis“; „<...>Man teko, buvau, kai iš Anglijos grįžau, 96-tais 

metais ir Snickers šokoladą valgėm, Lietuvoj 96-ti metai, tai Lietuvoj dar čia tokios, nu parduotuvės tokios, kur už prekystalio 

žiūrėt negalėjai, nu tai Snickers buvo tai ten, buvo išvis nesulyginamas, visai kitoks, ten buvo sūrūs riešutai sudėti Lietuvoj 

kažkodėl tai, nesupratau, ten išvis, visai kitoks jis buvo tada. Tai aišku, buvo, galvoji, kad yra mūsų rinka, ir yra ten Anglijai 

rinka.“; „Aš noriu gal truputį papasakot apie vokiškus produktus. Aš 2 metus kasdien valgiau saldainius ir kavą Rytų Berlyne, 

tarybiniais laikais dar kai buvo tarybinė armija ir aš ten tarnavau rusų armijoje. Ir 2 metus aš ten kai gyvenau, tai mes pirkom 

ten ir Snickers, nors aišku dar nebuvo Lietuvoj to, mes labai stebėjomės, kad pavyzdžiui padegus sausainius, tie sausainiai visi 

dega, nes naftos buvo. <...>būtent tie visi saldainiai, kurie būdavo, Snickers, Mars, skyrėsi netgi tos, ne tai, kad konsistencija, 

bet tai riešutų mažiau buvo, tai karamelės paskui mažesnis sluoksnis, nu buvo labai didelis skirtumas, būtent tų netgi Rytų 

Vokietijos tų produktų, kurie būdavo Vokietijoje.<...>“; „Bet labai skirias. Aš jo labai daug valgius iš Norvegijos, o Lietuvoj 

visiškai.“[Kalbama apie šokoladą]; „<...>Ir tas pats buvo su tais tyrimais, vat žiniasklaidoj, čia kai buvo pradžioj paminėta, kad 

yra skirtumas tarp prekių. Ir ten paskui po ekspertų išvadų paaiškėjo, kad pas mus yra kai iš tokių.. palmių aliejus, paskui 

šokoladuose, pavyzdžiui, vat ir vėl ten kur buvo, kad skiriasi riešutų netgi kiekis šimte gramų ir ten aplamai sudedamosios dalys 

skiriasi tiek šitų visų didžiųjų gamintojų, šitų vat kur yra, Nestle, tikrai skiriasi skonis ir kokybė. Ir aš nesutinku, kad pas mus, 

jeigu iš to 100 procentų, jeigu kokie 10 procentų ir yra tokios pat kokybės, ar 20, bet nedaugiau, mano tokia nuomonė. Aš taip 

praktiškai įsitikinęs. Ir taip aš ne iš vieno girdėjęs, su tais šokoladais iš Vokietijos, čia dar daug seniau, parveždavo šokoladą iš 

Vokietijos iš Lidl ir tie šokoladai buvo tikrai geresni negu yra dabar Lidl'e. Tie patys šokoladai, įpakavimai, šimtaprocentinis, 

atsimenu, kad grįždavo giminės, parveždavo šokoladų ir aš tuos šokoladus po šiai dienai atsimenu. Ir skonį, ir kaip jie yra, ta 

prasme, nežinau, kaip taip pat pieno produktai.“; „Aš dabar kai turiu vaikų šokoladinis kremas yra einamas dalykas. Kas 
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palyginus va Nutella, čia perkant Maximoj jaučiasi sviestas, jaučiasi kakava, tikrai. Ir perkant ir kai esam gavę iš Anglijos dovanų. 

Va kaip tik lauktuvių, kai važiuoja sakom parvežkit. Tai net nėra palygint. Nupirk ir padėk Maximos, Norfos nesvarbu ar iš ten 

atvežta. Tai tas atvežtas jau per dieną ir neliks. Šita nu mes, nu savaitę, tik pusryčiams. Va šitą tai jau su šaukštais. Nes ir tikrai 

jaučias. Čia kai perkam jaučias labiau sviesto labai daug ir kakavos kartumas tas toks jaučiasi. Tikrai.“; „Taip, o va kur atveža 

tai tiesiog kaip pieniškas šokoladas. Labai saldus, skanus. Ir kvapas, va net kai atidarai tą vat visai kitas. Lietuvišką atsukai, 

neužuosi to kvapo jokio. Nu vat šokoladas paprasto. Iš ten mes gaunam, atsuki tai kvepia, tikrai kvepia.<...>“[Kalbama apie 

Nutella]; „Tai va tas ir yra, kad mes. Kai pati gyvenau Anglijoj tai mes esam ragavę ne kartą ir kai grįžau čia tai nu ir buvo pirmas 

pirkinys. Sakau tikrai noriu nusipirkti. Sakau saldaus ką nors. Ir va tas ir buvo, kad jinai nebuvo tokia, kur valgydavom tenai. Ir 

pavyzdžiui kiek esu pirkus ir vaikam, to skonio dar nesu radusi. Tas kur va būdavo iš ten. Kad ir kitokia pakuotė. Bet dar nesam 

tą radę. Va tai tas ir yra, kad nu ir pakuotė, ir užrašas tas pats, bet skonis skiriasi. Net vat atidarai, net kvapas skiriasi. Atrodo 

nu kaip šokoladas gali skirtis nu, juk vis tiek šokoladas yra. Bet vis tiek jisai skiriasi. Tai va.“[Kalbama apie Nutella]; „Tie Milky 

Way paprasti irgi lauktuvių parvežti iš Vokietijos skanūs gali pirštus nusilaižyt. Iš čia o Jezus, Marija.“; „Nu tas Shogeten tas 

pats baltas šokoladas baltas. Nu Lietuvoj jo valgyt neina, muilas. Jo valgyt neina.“ 

Kava ir arbata 

[Citatų skaičius-23] 

„Aš arbatą vieną siunčiuosi, pirkau kažkada, parvežė iš anglų ir mes paskui radom Lietuvoj, nu tikrai šiukšlės supiltos. Tai dabar 

aš tą pačią arbatą radau Prancūzijoj, 20 įpakavimas, reiškia, tų pakelių, o pas mus, man atrodo, ar 15, ar 10, ir pas mus kainuoja 

dabar, Twinings, ar kaip ta arbata tokia geltona, kainuoja man atrodo virš 3 eurų, o ten aš sumoku tik eurą su centais. Kokybė 

visiškai kitokia, daug daugiau įpakuota, va kur yra esmė, nu tiesiog tyčiojasi iš mūsų, šiukšles sutaruoja, čia parduoda kaip 

firmoms, ir nei kokybės, nei kiekybės. O mokam daug brangiau.“; „Aš tai manau, kad tai tikrai ne įsitikinimas, jeigu kalbam apie 

tą, kad kokybė yra geresnė. Nes matot, irgi konkrečiai būnant Vokietijoj, tai irgi pirkome tą Jacobs ir kai kurie žmonės sako, tai 

kodėl jūs perkat Jacobs, jeigu ir pas mus yra Jacobs? Na, pirkite kokią nors kitą tenai, ko pas mus nėra. Bet iš tikrųjų kokybė 

tai tikrai geresnė.“; „<...>Ir atrodo, ir Lietuvoj stengiasi geresnę tą kavą pirkt - jau neperki pigiausių, bet, nu vis tiek kitąkart 

galvoju, gal per silpną pasidariau, kad ne tokia skani - dedi daugiau tos kavos, jinai per daug stipri, tai gal mažiau, o kad iš 

Vokietijos atveža pupelių, susimali, nu, atrodo, gali net ir mažiau dėti tos kavos, o skonis tikrai yra geresnis ir malonesnis. Tai 

taip, kol nenuvylė vokiška kava, tikrai jos nesiruošiu ir atsisakyti.“; „<...>vokiškos kavos, nes skonis visiškai kitoks. Jinai 

švelnesnė, ne tokia rūgšti, savybės visai kitos. Tikrai. Paskui pripranti prie to vokiško produkto ir nusiperki Lietuvoj ir, atrodo, 

nebeskanu gert. Tai vien kava.<...>“; „Kokybė ten geresnė, vis tiek geresnė. Čia jinai jaučiasi, kad yra sudeginta. Atsivežu iš 

ten kiek man reik, bet ir nusiperku, kad jeigu pritrūksta. Man va paskutinį kartą va trūko, nes tik po naujų metų išskrendu vėl 

atgal. Tai vienu žodžiu, absoliučiai, jinai juoda, padeginta, net į stiklinį puodelį įdėjus matosi skirtumas kavos.<...>“; „Ypač liečiam 

pupeles, dar šita dar, dar, ot tokia paplėkus, bet sueina. Bet jau pupelės tai skiriasi. Tai žinokit pupelės tai visiškai skiriasi.<...>“; 

„Kavos tai taip. Nu vat „Jacobs” – pirma reklamos dama, bet mano skoniui, tai pati paskutinė eilėje stovi. Yra itališko skrudinimo, 

yra skandinaviško skrudinimo, nu, kurios netgi įvežtinės, jos turi kitą skonį sakykim. Ten ir malimą, ir principus.<...>“; „Lygiai taip 

pat. Kava ženkliai skiriasi Lietuvoj perkama ir Užsieny. Nu irgi tokia pat nuomonė.“; „Nu aš, nesu tas žmogus, kuris labai jau ten 

nei apie tą kavą išmanau, bet, bet irgi va yra toks variantas, va mano draugės visos tai ne, lietuviškos, ne, tik tai iš Italijos kavą 

siunčiasi, iš kažkur tai, na tas ratas toksai va, kad reiškia ne tik oi lietuviškos negerk, jinai neskani, va itališka labai skani.“; „Ir iš 

tikrųjų dar galiu papildyti, kodėl aš sugalvojau tą vokišką kavą pabandyti. Mes pas draugus nuvažiavom, nu ir ką, norėsit 

arbatėlės, kavytės? Sakau - tai aišku kavos. Padarė puodelį, sakau - uoj kokią čia nusipirkus, sakau - labai skani, gal ir aš 
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pirksiu. Sako - čia žinok man sesė iš Vokietijos atvežė, paprašiau. Tai sako, jau kai sesė grįžta, tai man atveža tos kavos. O 

-  sakau, reik ir man pradėt ieškot giminių iš užsienio, kad atvežtų. Ir prasidėjo viskas va nuo draugės, nes jinai va man pasiūlė 

Vokiškos kavos ir aš net nepagalvojau, kad čia nelietuviška ji, iš pradžių.“; „Pavyzdžiui mano toks įsitikinimas, kad rūgšti kava 

Lietuvoj, rūgšti jinai yra. Parsiveži kavą, gauni dovanų kavą, parvežtą, tarkim, iš užsienio - jinai yra visiškai kitokio skonio, 

aromato, kartumas jaučiasi. Lietuvoj kiek teko ragauti ar pupelių ar maltą kavą - jos visos yra rūgščios, nežinau kodėl.“; „Aš 

tikrai pritarsiu, nes tikrai yra išbandyta, ir kai iš, tą pačią Jacobs, kai iš Vokietijos, ir Lietuvoj, tai yra, savo draugėm vaišinau, ir 

skiriasi kaip dangus ir žemė, iš tikrųjų skiriasi. Tai čia tikrai šimtu procentų“; „<...>O, kad skiriasi baisiai tai skiriasi, pats patyriau 

ant šito. Net gi pupelės, aš tai propaguoju, kadangi visokių kavų prigėriau, ypač svečiuose, tai stengiuosi pupeles malt ir gert. 

O šitaip darau ir dabar, bet ir tai skiriasi baisiai. Aš atsimenu, metus negaliu pasakyt, bet ankščiau pupelių kada pakliūdavo, dar 

mažokai jų pakliūdavo į Lietuvą, tai jos būdavo daug geresnės, negu dabar prasiplešiai Jacobs pupelių kilogramą, bet vis tiek 

nuo šitos kavos skiriasi sumaltos.“; „Aš daug labai esu lyginęs, bet kava - tai tikrai skiriasi. Tas pats skonis, ypač Jacobs rūšinių, 

o iš Vokietijos, kiek teko ragauti, nusipirkti – tai...“; „Esu buvus Barselonoje, Paryžiuje, dar Lenkijoj - tai šiaip iš tikrųjų kava labai 

skiriasi. Aš dabar Jacobs net gi anksčiau gėriau, bet dabar nebegeriu, bet Vokietijoj, pavyzdžiui - nuostabi kava - tai su 

malonumu išgeri.“; „<...>Bendras tai yra, kad kava iškart automatiškai skiriasi, nes jinai kur yra Vokietijoje pagaminta, pavyzdžiui 

Jacobs'as, aromatas pas ją yra visai kitas. Atidarai kavą ir visas kambarys kvepia. Todėl, kad visai skirtingos pupelės reiškia 

dedamos yra negu į Lietuvą. O čia tai jinai ir rūgšti, rėmuo griaužia nuo jos. Vienu žodžiu pas mus parduotuvėje jeigu perki, jinai 

yra visai skirtinga absoliučiai, jinai yra skrudinama greičiausiai ir apdirbama ir visai kitos rūšies pupelės dedamos. Jos yra 

prastesnės ir siunčiamos čia. Tai dėl kavos aš žinau, nors aš Jacobs dabar ir negeriu, kur Lietuvoj, aš visai kitą kavą perku ir 

geriu kitą kavą.<...>“; „Aš galėčiau iš patirties pasakyt. Draugas iš užsienio, važiuojant pro Vokietiją, va būtent Jacobs kavą 

parsivežė ir, žinokit, nu tikrai jinai.. ir kvapas kitoks, ir skonis, atrodo, ne tokia suskrudinta, kaip sakant, sukepus. Va pati, ką 

buvau ragavus. Va būtent Jacobs kavą, tikrai atrodo, kad geresnė tokia, skaniau geriasi netgi negu Lietuvoj pirkta tokia pati.“; 

„Iš tikrųjų vat man irgi teko, vat kaip ir draugei su kava būtent, bet ten buvo, irgi man atrodo Jacobs ar Paulig, dabar neatsimenu, 

taipogi iš užsienio parvežta. Ir tas žmogus, kuris geria iš užsienio tą kavą, ir paragavęs, grįžęs Lietuvoj tą patį, atsiprašant, taip 

negražiai, kokį Š geriat? Tai ir davė vat dovanų parvežė pakelį kavos, tikrai visiškai kita kava.“; „<...>Ir dar vat apie itališką 

kavą Illy, man jinai labai patinka ir aš galvodavau, nu čia Lietuvoj, Rimi parduotuvėj, jinai brangi yra ir jau tikrai kokybiška ir gera, 

kol neatvažiavo pas mane vienas pažįstamas iš Milano, aš jį pavaišinau ta kava iš Rimi pirkta, tai jisai sakė, jūs, viešpatie, jūs 

ant tiek nemokat kavos gert, neužtenka, kad kavą plikotės ir dar geriat jūs tokią kavą lenkiško pilstymo. Ir dabar jis siunčia 

dažnai, atsiunčia itališkos tos kavos Illy, ir kvapios, ir birumas, labai didelis skirtumas.“; „<...>Ir sakykim, tos kavos skonio, to 

paties Jacobs'o, aš nebuvau ragavęs Lietuvoj, nes dar nebuvo tais laikais pas mus jos, ir nu buvo skani kava. Ir kai aš grįžau 

90-tais metais ir prasidėjo, nu jau buvo galima nupirkt kavos, aišku ją veždavo iš Lenkijos tada ir buvo labai didelis skirtumas 

iškart, nes nu 2 metus kai geri kiekvieną dieną kavą, tą pačią Jacobs ir paskui Lietuvoj tu gauni lenkiškos<...>“; „Tai čia 

akivaizdu, va pavyzdžiui dėl šitos Jacobs. Aš spalio mėnesį stažavausi Vokietijoje dešimt dienų ir parsivežiau specialiai. 

Nusipirkom čia paragaut, pats kavos negeriu, bet kolegoms daviau vieniems tą pabandyt, kitiems tą paragaut ir jos paskui 

apsikeitė. Tai ta, kuri Vokietijoje, sako skanesnė. Tai čia toks gal subjektyvus - skanu, neskanu, bet iš tikrųjų tai pakuotė 

identiška, panaši, truputėlį aišku ten užrašai vokiški, jos matė, kad vokiškai, tai galbūt, gal tas suveikė kitaip, nežinau. Bet mes 

kai pabandėm, tai vat ta būtent pakuotė iš Vokietijos, jiems pasirodė skanesnė kava negu čia, kur Lazdijuose nusipirko.“; „Ir kas 

liečia kavą, tai ypatingai jaučias, kada yra pirktas ne mūsų, ne lenkų, o Anglija, Danija, Vokietija. Ten kokybės kriterijus daug 
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aukštesnis yra. Ten skirias ir kvapas, ir skonis, ir nu dabar jau, ir kainos stipriai.“; „Nėra tokio rūgštumo. Čia gal ir skonio reikalas 

kiekvieno, bet ji nėra tokia rūgšti, ir kaip sako kvapas visiškai kitoks.“[Kalbama apie Jacobs kavą] 

Maisto produktai 

[Citatų skaičius-20] 

„<...>Vėlgi, sakykim kalbant apie tą pačią Italiją, tai nu, diskusijų gali būti įvairių žinoma. Bet nei kumpio, nei sūrio, nei alyvuogių 

čia, kokios yra ten, nu nėra absoliučiai jokių šansų. Alyvuogė, jinai atrodo alyvuogė, ta pati uoga, ar ji aliejuje, ar kur, bet 

vėlgi.<...>“; „Aš bekalbant atsiminiau du produktus. Tai kada Lietuvoj būdavo, na, smagu nusipirkti vytintos mėsos, kiaulienos, 

tos vytintos, pirkdavau, aš ten, pasipjaustydavau, skanu buvo valgyt. Ir paskui man teko paragaut to, kas yra Vakarų šalyse. Ir 

aš galvojau, kad negerai ten kažkas su ta mėsa, nes pajaučiau kraujo skonį, nu atsirado tokių skonių, kurie mane vertė galvot, 

kad kažkas negerai su ta mėsa yra. Nesublogavau, viskas tvarkoj, bet supratau, kad aš Lietuvoj valgiau ne mėsą, o vakaruose 

paragavau tokios, kokia ir turi būti. Aš net nesakau, ar galiu palyginti, ar tą patį daiktą valgiau. Priekinę koją, ar galinę. Net seilė 

nuvarva.“; „<...>ragavau tą vytintą kumpį, kuris yra atpjaunamas su peiliu, parduotuvėje, ne Lietuvoj. Ir aš irgi pajaučiau tą kraujo 

skonį. Galvoju, Jėzau, kas čia yra, ne toks skonis, nu aišku priprantama yra, bet, kad skiriasi, tai tikrai.“; „Man tada, su 

makaronais galėčiau pasakyti, tie patys  Barilla makaronai, kurie yra Lietuvoj ir lygiai taip pačiam visuose prekybos centruose, 

vadinami tie ir spageti, nu visokie, tie tamsiai mėlyni dėžutės, tikrai žinot visi. Absoliučiai skirtinga kokybė, kas yra perkama kad 

ir tam pačiam Thomas Philipps arba perkama kitur, Vokietija, Italija, visiškai kitas.“; „<...>Tada dar apie tuną, konservuose. 

Lietuvoj perkamas užsienietiškas tunas, nesvarbu ten nepasakysiu pavadinimų ir Lenkijoj nupirktas tunas visiškai skirtingi. 

Lenkijoj skanus jis, kaina gal ir panaši, ne kažką ten pigiau, bet skonio kokybės, aliejus viduj esantis, visai kitas.“; „Tas pats 

Norvegijoj, labai skiriasi, kur aš pirkdavau Norvegišką tuną ir į salotas dėdavau.“; „Bet jūs pirkdavot tokius "brandus" kur nėra, 

tarkim aš galiu apie tuną pašnekėti RIO tunas yra, oranžine ta etikete, jinai tikrai yra daug kur. Europoj jos yra. Nusipirkau 

Lietuvoj, nu nežinau, tunas savose sultyje, nesupratau kas tenais, ten ne tunas ten kažkokie buvo trupiniai tiktai, nors buvo 

parašyta, kad gabalinis tunas savose sultyse. Nu tai aš suprantu, kad gali būti keliais gabaliukais, nebus cielas. Italijoj, tas pats 

tunas, gabalas tuno savose sultyse, tu atidarai, nupili tą skystį ir tu gauni gabaliuką tos jau mėsos tokios. Tai va, tas pats va 

RIO tunas. Į Lietuvą atvažiuoja koks ir va Europoj.“; „Pačios va Ispanijoj buvo pirkta, kad ir pavyzdžiui alyvuogės. Irgi Lietuvoj 

tos pačios ir tenai. Taigi nu man skirtumas tai yra“; „<...>Galų gale kas susiję su tam tikru produktu, tie patys jogurtai, ankščiau 

tas ir „Valio“ ir panašiai vaikai naudojo, tai vis tiek ir perki nu skonis jų yra pasikeitęs, net nepanašu į jogurtą.“; „<...>Dabar grynai 

dėl produktų vat, labai jau tokia šviežia, kelerių metų patirtis yra: brolis parveža iš Norvegijos žuvį. Vienas dalykas, sugauta, bet 

ir perka ten prieš Kalėdas, perka rūkytą lašišą ir panašiai. Bet vėlgi ją įveža. Negali sakyti, kad ten geriau, pas mus blogiau. Kol 

pas mus atvažiuos, užtruks, ir, nu, atitinkamai jau bus pabuvusi, pagyvenusi sakykim netgi ta vaakumuota lašiša. Bet kada 

tiesiog per parą parskraidina tau iš ten, taip, jie yra visai kitokie. Absoliučiai kitokie yra. Bet vėlgi labai čia, sakykim, koliot, kad 

mes neturim, o jie turi, ta lašišą, kurią parveža, ji yra gaminama tik tam tikru periodu, ir tik tam tikru periodu parduodama 

Norvegijoj. Vadinasi ji ir ten jau užsiguli. Nu tai vat vėlgi susiduri su tom visokiom tos kokybės, sakykim, pusėm.“; „Aš gyvenau 

Italijoje, aš mokslus baigiau Švedijoje - bakalaurą ir septynis metus pragyvenau Olandijoje. Kaip žemė ir dangus skiriasi, mes 

su vaikais, kai grįžome į Lietuvą, mes nieko valgyti negalėjome, o paskui pripratome prie prastos kokybės produktų ir pradėjome 

juos vartoti. Nei kiaušiniai, nei pienas, nei žuvis -  viskas nevalgoma, kai tu pagyveni užsieny<...>“; „<...>Dukra iš to paties "Lidl" 

- žuvų pirštelius, tos pačios rūšies perka, tai parvažiuoja vasarą, jinai apsiprekina "Lidl", perka tuos pačius žuvų pirštelius, jinai 

konstatavo, kad žuvų pirštelių skonis skiriasi. Procentaliai žuvies kiekis yra toks pats tuose piršteliuose, markė yra ta pati, aš 

neprisimenu dabar.“; „Tai kad ir apie tą patį jogurtą. Kur čia mūsų, kur kitą parsiveži. Kitokios skonio yra jogurtai.“; „Vytinta dešra 
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va patirtis yra lyginant su Ispanija. Kur būdama valgiau tikrai vytintos dešros jų. Ir dabar neseniai pirkau vytintą. Nu vakuume, 

nu pjaustytą kaip pasakyt. Nes gabaliukais pas mus nėra. Aš negaliu pasakyt, kad lietuviška, kad Lietuvoj ji neskani buvo. Nu, 

bet vis tiek ne tokia. Man ir druskos atrodo mažiau, ir tas išvaizda tamsesnė yra mūs ta vakuume buvo. Negu, kad mes pirkom 

tą visą nu gabaliuką.“; „Jo ir vaizdas, skonis tai aš jau net nekalbu. Aš nesakau, kad jinai buvo neskani, bet nu ne tokia. Man 

tokio daugiau aštrumo, toj kur aš Lietuvoj pirkau. O vaizdine, čia Lietuvoj, pjaustyta buvo daug tamsesnė. Ten buvo raudona 

atrodo, kad jinai šviežiai kraujas ten kažkoks. O pas mus jau tokia. Nu kaip mūsų lietuviška tamsi, ruda“; „Tie patys traškučiai 

irgi skirtumas.“; „Mes daugiausiai „Tafel“ valgom. Kas juos gamina aš net nežinau. Tai mūsiškiai yra tiktai kečiupas su actu 

musėt maišytas. O Anglijoj tokių pasiimk tai kaip diena ir naktis, jie švelnūs. Jeigu rašo ten sūrio skonio, tai tikrai tu jausi, kad 

sūrio įdėta. Jeigu ten, nežinau kokios paprikos, tai tu jauti, kad valgai papriką. O pas mus tai ar tu papriką, ar tu sūrį. Atsiprašant 

atidarai, smarvė ta pati ir actas tas pats.“; „Tai sakau yra tų visokių ką perki ką lyginti. Kumpiai, kur ten buvom valgėm vytintą 

metus laiko ar pusantrų ten išlaikytą druskoj. Nu tai jis, nu smarvė tai tikrai ne kokia, bet spalva jo, skonis. Nu skonis tai tikras 

kumpis. Nu mūsų Lietuvoj nežinau ten tris metus išlaikytas ar ten penkis metus. Jisai yra juodas. Ten dar aišku apipelijęs visų 

pirma. Penkis kartus nuvalytas ir prapjauni smirda dar labiau nei kad tos Ispanijos. Nėra ką lygint.“; „Ir dabar dar vienas variantas 

buvo. Buvom Lenkijoj. Važiavom apsipirkt. Nu ir radau aš ten, kumpis toks bajavas. Toks sluoksniuotas sudėtas. Galvoju kaip 

tas, galvoju reikia pabandyt koks skonis. Nepalyginsi kaip mūsų yra padaryta. Susluoksniuota pipiriukas, česnakas sudėta. Tai 

sustojom pakelėj pavalgyt. Kirtom atsisėdę mes ten kumpį, tai, kad ten pusė to gabalo sutvarkėm.“; „Dabar dar vienas variantas. 

Yra Maximoj skilandukai kaimiški. Iš lenkų parvežė tai mes susėdę musėt per vieną vakarienę sutvarkėm. O Lietuvoj nusipirkom 

tą mažiuką tai trim dienom užteko. Ant galų galo pabalo šaldytuve.“; „Taip, tai kaip diena su naktim. Skirtumas didžiulis. 

Norvegiška visa graži, raudona. Nu nežinau ir skonis tas yra visai kitoks. Lietuvišką pasiimi tai nepalyginsi. Pas mus tai skonis 

čia ir ta lašiša labiau yra į dažus mirkyta. O ten matyt išauginta ji taip yra. Ta net spalva ne tokia pat yra, šviesesnė tokia yra. O 

pas mus į dažus, ištraukia gerai.“; „Tai tas pats mums irgi su Frank dešrelėm, kur mes pirkom Ispanijoj jos buvo skanios. 

Nusipirkom čia, išmetėm lauk. Nu taip yra ir teisybė yra skaudi, bet tokia yra.“ 

Alkoholiniai gėrimai 

[Citatų skaičius-3] 

„Dar apie, kad ir apie tą patį alkoholį, jeigu apie jį galima, jeigu dar neuždraudė, tai čia yra labai didelis skirtumas Lietuvoj. 

Stengiuos, pavyzdžiui visų pirmą alaus nepirkt, nes, ne tai, kad lietuviško, bet ir apskritai iš užsienio atvežto, ir čia ne tik kaina, 

bet ir būtent tas kokybės dalykas. Ir net nereikia labai toli važiuoti - iš tos pačios Lenkijos parsivežus tą patį Budweiser'į, kurį ir 

Lietuvoj pardavinėja, jų skonis skiriasi. Visų pirma Lietuvoj - tas alus net užsienietiškas parduodamas, ar tai Heineken'as būtų, 

ar Budweiser'is ar Zywiec'as sakykim. taigi labai Lietuvoj yra putojantys, tokie šnypščiantys. Ir kitas dar yra problema Lietuvoj, 

su Lietuvoj parduodamu, kad ir užsienietišku alum. Kaip sakant išbandžiau su Lietuvoj parduodamu Zywiec'u ir iš Lenkijos 

parsivežtu. Ir skirtumas buvo tikrai didelis. Plius, iš ten parsivežtas alus, jisai taip neputoja, taip nešnypščia, kaip kokia c tabletė 

įmesta į vandenį.“; „<...>sakykim, tas pats danų Carlsberg ir Lietuvoje Carlsberg’as, tai ne tas pats Carlsberg. Ar tas pats 

Grimbergen’as belgų ir lietuvių, vėlgi yra ne tas pats.<...> Alus, vėlgi, nusipirksi tą patį Grimbergen’ą, jisai bus kitoks, negu čia 

Lietuvoje į Rimi ar Maximą nuvažiavęs ir panašiai.<...>“; „Viskis, va paėmus viskį, iš Ispanijos parveža tą patį viskį, jis yra tas 

pats prekinis ženklas, ne Ispanijoj gamintas yra, visiškai skiriasi. Bet pakuotė yra, išpilstymas yra ten 2,5 litro ir grynai pasiimi 

va taip, pasistatai va tą 2,5 litro ir va iš Vynotekos paėmęs litrinį butelį, įsipili gėrimą, tai yra juoda ir balta. Tas pats yra ir Grant'as, 

pavyzdžiui, pasiimk iš didelio butelio, kur eina tik dažniausiai į Lietuvą atveža, ir tuos, kurie eina į Vakarus ir tas pats 3 litrų 

pakuotės, nu tikrai į Lietuvą tai labai nedaug atveža, pasiimk tą trilitrinį ir pasiimk tą litrinį butelį, įsipilk juos ir jie yra skirtingi 
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gėrimai, nors etiketė ta pati, viskas tas pats yra, visiškai skirtingi gėrimai yra, nes tai visiškai mišinys yra“; „Tai ir vyną imkim 

pavyzdžiui, paprastą mūsų perkant Lietuvoj. Tu čia pirk ispanišką, nežinau danišką. Kokių ten širdis tik geidžia. Įdėkit į, prisipilkit 

vandens įdėkit pavyzdžiui stikliuką ir žyk dažai tik pakyla. Ištrauki stikliuką, baltas gražus. Nuvažiavom į Ispaniją, nusipirkom 

penklitrinį, paprastą vandens. Skiedėm nežinau kiek. Ir į bliūdus, ir į stiklinytes, ir į puodukus. Nei lašas neišbėgo. Ten už tą 

penklitrinį sumoki eurą su centais. Čia nusiperki už septynis eurus pusė litro, dažus. Žodžiu darykit ką norit teisybės nėra.“ 

Gaivieji gėrimai 

[Citatų skaičius-14] 

„Kitas dalykas, jeigu būna cukrus, tai cukrus, jeigu palmių aliejus, tai palmių aliejus, o ne taip, kad arba tas, arba tas. Aš dabar 

nepamenu, kažkuriose tai prekėse mačiau, ar sultyse, ar dar kažką tai, va taip, sudėtis, ten parašyta: cukrus arba saldikliai. 

Cukrus skliausteliuose a, arba saldikliai b, žiūrėti ant pakuotės. Pasižiūri, pamatai, a arba b, vadinasi galima arba tą dėti, arba 

tą dėti. Lygiai taip pat palmių aliejų, kokosų aliejų, ten nežinau, saulėgrąžų aliejų, ten dar kažkokį, dar kažkokį. Mūsų atveju 

įdeda pigesnį, jiems įdeda brangesnį. Kainos išsilygina, ta prasme, kažkada tai pas mus irgi buvo pigiau negu Vokietijos ar 

Prancūzijos, dabar išsilygino, mes gerai gyvenam, ar ne. Bet čia ta prasme, čia jau gaunasi ne tai, kad parduot gamintojui ar 

prekybininkui, bet uždirbt.“; „<...>Borjomi buvo vienintelis stalo vanduo aukštos klasės restoranuose. Ir jis tikrai buvo gardus 

stalo vanduo. Dabar jeigu jį geri va Lietuvoj nusipirkus, geri sodą. Tiesiogine prasme sodą. Aš net apakusi, galvojau ar aš viską 

pamiršau, kad skonis tai yra klaikus visiškai.“; „Arba klastotės va yra, bet mes čia toli gražu negaunam tai, ką geria 

gruzinai.“[Kalbama apie Borjomi mineralinį vandenį]; „<...>O, kad pasirinkt vat, mes keliavę esame į Gruziją ne vieną kartą, ten 

Borjomi mineralinio gėrėm, ir ką mes čia gaunam? Iš tikrųjų tai skiriasi, ir mes specialiai buvom vežę mineralinį mūsų tam 

gruzinui, katras mus priėmė. Ir sakom: žiūrėkit, ką mes geriam. Tai jis juokėsi iš mūsų, sako aš nežinau sako. Vežėsi mumis 

specialiai į tuos trykštančius, tuos vandenis mineralinius ir ragaukit sako, žiūrėkit, ką iš tikrųjų turėtumėt jūs išsivežti. O ką jūs 

geriat, sako tai... Sako mes patys tokio negertume. Bet čia vėl, neaišku, kaip transportuot reik tą mineralinį. Ar turi įdėt kažką, 

kad jis išsilaikytų.“; „Tai, kad alternatyvos nelabai ir yra. Sakykim tie gaivieji gėrimai. Visi ten vienodai nudažyti, visi vienodai 

cukraus pridėta, ir viskas. Nu pavyzdžiui Fanta, ten kokią nors Austrijoj pirk, tai ten jaučiasi sulčių skonis kažkoks tai, ar tai... O 

pas mus tai vandenėlis toks, iš koncentrato padarytas ir tiesiog. Visi šitą žino, bet yra žmonių, kur Coco-Cola jam būtina gerti, 

ir geria. O ką daryt.“; „Tai ta pati Coca - Cola paėmusi. Tai Coca - Cola, tai Italijoj, pavyzdžiui, vat teko ragauti, ir daug kartų, ir 

metų net, tai visiškai kitas skonis yra, negu kas yra Lietuvoj. Aišku jinai saldesnė yra, bet jinai vis tiek - tai yra Cola, tai yra tas, 

toksai, kur mes vaikystėj, atveždavo mums ten skardinėj, arba tą buteliuką, ir mes ten čepsėdavom tą skonį. Tai vat ten tu jauti, 

kad tu geri tą Colą, gazo, vat vėl apie tą patį gazą galima šnekėt, kad to gazo yra tikrai mažiau. Ir ten yra skonis - tu geri tą 

gėrimą, ir tu žinai ką tu geri. Ten yra ir kitokių tų gėrimų, bet nu jie visi yra atitinkantys skonį.“; „O, jeigu Lietuvoj tie riešutai, 

gerai, jeigu per pusę - tai gerai. Dažniausiai dar smulkiau būna, ir ten vis tiek būna priemaišų jau tada. Dažniausiai su lazdyno, 

ten jau kiti tie riešutai, nu jie didesni, tai nelabai jau ten, sunkiai juos deda, bet va...“; „Gėrimai gal, Coca Cola, Sprite labai 

skiriasi, nudažytas gėrimas, jokio skonio tiesiog burbuliukai. Kitose šalyse yra ir skonis kažkoks. Kaip sena Coca Cola, kaip 

ankščiau būdavo. O dabar tiesiog juodas skystis su burbuliukais.“; „<...>Tai, o, kad šitie skiriasi, mes išsiaiškinom, kai pradėjome 

Lenkiją, ta prasme - tai vėliau biški išryškėjo, kai išaiškėjo, kad mūsų Coca Cola yra iš Lenkijos, o tarkime Olandijoje ją vietoj 

gamina.“; „<...>Nors kai gyvenom Kipre, ta Lipton arbata žalia, čia Lietuvoj mačiau tik butely. O Kipre būdavo skardinėm, tai 

nežinau ar dėl to skirias ar dėl tos pačios kokybės. Bet Kipre iš skardinės Lipton žalia arbata tikrai buvo skanesnė negu Lietuvoj 

iš bambalio. Ir tas skonis, ir kvapo tiek nebūdavo nors nežinau. Čia Lietuvoj nėra skonio, bet yra kvapas, o Kipre atvirkščiai, ten 

nėra kvapo bet yra skonis.“; „Ai esu gėręs Coco Cola gėręs tenais nu ir čia. Nu tenais skaniau Coco Cola su Sprite skanesnis. 
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Sprite va saldesnis ir daugiau gazuotas toks atrodo.“; „Esam gėrę tikrai iš tų skarbonkių. Būdavo "Coco Cola" . Tai tikrai skirias. 

Ypač vat pirkom juodą, ten be cukraus. Aha ten. Tai gėrėm va čia Lietuvoj tai nu. Net nu tikrai, nu nemoku pasakyt kuo skirias 

tas skonis, bet geri ir džiovina ir tu dar nori, nes nu tu neatsigeri. Tai iš po to karto sakau ne nu nebepirkim.“; „Taip, nes nu tu 

atsigėrei, bet tu dar nori. Praeina kelios minutės ir tu vis tiek nori. Praeina dešimt minučių, nu tu vis tiek nori. Nu džiovina sakau. 

Aš tikrai neatsigėriau. O kai vat esam gėrę vat užsienį nu tikrai. Bent nesu pajautusi arba jau pamiršau tą dalyką, kad vat gertum 

ir tu vis tiek turi pilti gerti, nes tu vis tiek nieko neatsigėrei.“; „Bendradarbis buvo iš Danijos "Coco Colos" parsivežęs. Tai buvo 

vasaros laikotarpiu buvo. Tai lietuvišką nusipirkom, geri saldu, skanu ir tuo pačiu troškina ir dar nori. O tos daniškos, kur buvom 

bendradarbio pasiėmę, kuris buvo visą pakuotę atvežęs pas mus į darbą. Geri bet to ir saldumo ten nėra ir tavęs taip. Nu 

atsigėrei ir viskas. Tau nebereikia gert daugiau.<...>“ 

Padažai / pagardai 

[Citatų skaičius-7] 

„Apie skonio pasikeitimą, tai toksai ryškiausias, ko gero, patyrimas buvo su Hellmann’s majonezu. Kol jis atvažiuodavo iš vakarų 

Europos, iš vidurio Europos – jis buvo valgomas. Kai tik jis pradėjo atvažiuoti iš Lenkijos, jis išvis tapo nenaudotinas, nu niekaip. 

Ir negaliu va dėl šito.<...>“; „Aš dar labai norėčiau aptarti tą antrą produktą, kuris brandinis yra. Tai Heinz kečiupas. Va labai 

paprasta, nereikia toli matuoti. Kečiupas Maximoj ir kečiupas Thomas Philipps, to pačio Heinz, ir supranti, kad Maximoj neperki 

to tikro Heinz kečiupo. Aišku nenagrinėjau sudedamųjų dalių, ten to krakmolo, bet ten yra tiršta, ten yra skanu. Tai Heinz iš 

Thomas Philipps, kuris yra Lietuvoj, o kečiupas Maximoj ar Iki, nesvarbu, jis yra ne tas, jis skystesnis, pasidaro vandenukas ant 

viršaus, tai suplakti reikia.“; „Aš galiu pasakyt apie Helmanns majonezą. Va buvau Londone, Mančestery, ir vienu žodžiu 

pasakysiu - aš ten nelyginau, bet skonis kitas, negu aš Lietuvoj nusiperku, ir spalva kitokia, man neskanu. Aš čia negaliu jo 

pirkt.<...>“; „Yra tam tikras produktas. Pupelės tai jos yra gaminamos Anglijoje ir kitur niekur negaminamos. Tai jie visur vienodi, 

o yra Heinz kečupai, tai jie visiškai įvairūs skoniai. Ir visiškai sudėtis skirias.“; „O garstyčios tai buvo šitos dižono. Turbūt dižono 

lyg tai. Tai čia yra Lietuvoj jų irgi pilna. Bet ir vis tiek jos ne tokios.“; „Pakuotė sakykim ne tokia pati, bet pavadinimas tas pats ir 

skonis ne tas pats. Ir tie grūdukai ten pavyzdžiui, tokie stambūs ten grūdukai. Nu jie ne malti, bet viduj cieli, sakykim, tie grūdukai. 

O čia tokie smulkūs, tokie patrinti ir ne tokie visai. Kokybė prasta. Lietuvoj čia tų garstyčių kokybė prasta. Palyginti su anom.“; 

„Nu sakau. Tai pirmieji mūsų Helmans pasirodė kada jau aš pradėjau kažką tai gaminti. Tai aš atsimenu buvo dideli tokie 

stiklainiai. Dideli tokie, aš jau, gal ten litras koks būdavo. Bet jis būdavo geltonas. Ir čia buvo mano vizija pati pirmoji Maximoj, 

va įsivaizduoju stovi viršutinėj lentynoj, jis buvo iš brangesnių produktų litais. Jo kaina atsimenu, buvo apie aštuonis litus. Tai 

buvo oi siaubas, dideli pinigai ir niekas nepirko jo. Ir kai aš dabar įsivedusi eurą šventėm nu papramogausim šiais metais. Aš 

nusipirkau iš Maximos , baltas kažkoks kaip grietinė. O čia man parveža geltoną ir lygiai. Bet jo net lipdukas tas pats , tūr is tas 

pats, bet kodėl jie du skirtingi.“ 
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Vaisiai, daržovės 

[Citatų skaičius-5] 

„Turiu labai gerą kaip tik pastebėjimą apie vaisius, kaip iš tikrųjų skiriasi vaisius, jeigu aš perku Vokietijoj, nežinau, pavyzdžiui 

Ispanijoj yra tas pats vaisius ar ne? Atvežtas iš pietų Amerikos. Tarkim tenai perki prekybcentryje su nuolaida ta pačia, gauni 

super geros kokybės, ar tai mandarinas ar tai nesvarbu kas bebūtų, citrusiniai vaisiai, ar kiti. Tą padarai Lietuvoj ar ne? Tarkim 

tame pačiame prekybcentryje, ir jis bus - tas vaisius arba su daug kauliukų, arba jis visiškai nesilups, arba jis bus išdžiūvęs. 

Žodžiu, šitas dalykas akivaizdžiai skiriasi, paskirim, irgi vežasi ir ten. Ir ten iš pietų Amerikos. Tai nereiškia, kad tai v ietinis 

produktas yra.“; „Vaisiai, pamelos tie vadinami greifutai, kad jie dviejų metų senumo, nes jų odelės stora,  tokios. Ten nėra nei 

sulčių tik žievės. O užsienį perkant sako tie vaisiai yra daug kokybiškesni. Vaisiai tai tikrai labai nekokybiški, daržovės.“; „<...>kas 

pas mus atvežtiniai, tarkim pomidorai pas mus vežami iš Olandijos - tai jie kitokie ir yra pigesni nei Olandijoj tris kartus. Pats 

auginimo procesas yra kitoks. Tai ispanai tokių pomidorų nevalgo, kaip mes valgom šitus pomidorus ir, pavyzdžiui, tas pats 

brokolis iš Ispanijos, pas juos gal kriterijai importo kitokie, nei pas mus, nežinau, nes, pavyzdžiui, tas pats brokolis, nupirktas ar 

avokadas Vakarų Europoj, kito skonio yra.“; „<...> Trūksta vaisių ir daržovių, ar ne? Yra vienas esminis skirtumas. Bulgarija, 

Turkija, Ispanija, Italija pomidorą nuskintą iš karto duoda valgyti, jeigu vat ant tiek prinokusį pomidorą nuskintų ir atvežtų į 

Lietuvą, mes jo nepirktumėm. Tai yra visai kitos rūšys, kitoks skynimo būdas. Nes antraip, jie tiesiog nedavažiuotų.“; „Ne, aš 

kalbu, palyginus su Maximos, tai tikrai ten yra šiukšlės. Kai valo sandėlius, aš tikrai sakau, aš žinau, pavyzdžiui, kaip buvo su 

obuoliais. Kaimynas tempė į trečią aukštą dėžes obuolių, buvo gal birželis. Sako: gal reikia, gal reikia? Sakau nereikia, tokių 

obuolių aš nevalgau. Sako: už dyką. Sakau, tai iš kur tu čia parovei tų obuolių? Sako: Lenkijoj šluoja sandėlius, naujam derliui 

ruošiasi ir va, parduotuvės privežė. Sako obuoliai 3 metų senumo, sako pažiūrėk, vaškiniai, bet išsilaikę.“ 

Kitos prekių grupės 
[Citatų skaičius-16] 

„Net ir sauskelnės tos pačios skiriasi.“; „<...>Žodžiu, aš dar norėjau pasakyt, nu ne apie maistą. Sakykim paprastas dalykas – buitinė technika. Tai 

Lietuvoj, tai Vokietijoj pagaminta sakykim pagaminta ten kokia nors skalbyklė, ar dar kažkas tai, bet kažin, ar ji čia bus. Jeigu bus, jos kaina žymiai bus 

brangesnė nei Vokietijoj. Dar brangesnė. Todėl, kad jeigu rinkimas Vokietijos, tai... Bet šiaip jau nelabai ir veža pas mus tų daiktų. Ir netgi markės, 

sakykim, tos buitinės technikos, tai yra markių kur pas mus aplamai neveža. Todėl, kad jos skirtos yra...“; „Aš galėčiau apie dantų pastą papasakoti. 

Tarkim dantų pasta, vis tiek yra tas Colgate, Blend a med, visas yra tiek Lietuvoje, tiek visur kitur. Kodėl yra, vėl sugrįšiu prie tos pačios tarkim Italijos, 

tiek Anglijos, Vokietijoje sesė gyvena mano, labai dažnai būnam, labai dažnai matomės, yra dantų pasta ir kitoje pusėje yra, nu toks spalvotas uždėtas. 

Visur apart Lietuvą yra jisai mėlynas, tamsiau mėlynas, šviesiau mėlynas, Lietuvoje- juodas. Visą laiką juodas. Ir atsimenu nuo vaikystės kažkaip tai 

stomatologė visą laiką sakydavo, kalba su mano mama ir sako, perki pastą, atkreipk dėmesį, juodas- nepirk. O Lietuvoje yra tik juodas. Tai ką pirkt?“; 

„Na aš galėčiau labiau, kadangi aš buvau labai jauna, aš viso šito nevartojau, bet va tokia kosmetika - ta pati, kur yra Lietuvoje ir tuo metu tai buvo Italija 

- tai buvo diena ir naktis. Aš pradėjau net šampūnus vežti, nes tuo metu dar buvo galima skysčius vežti.<...>“; „<...>O aišku, tie skalbikliai irgi labai 

aktualu, nes moterys mes labiausiai susiduriam buity, tai plovikliai, šveitikliai, ten nukalkintojai.<...>“; „Kainos, mūsų pragyvenimo lygis, palyginimai mūsų. 

Ir daug kas taip sako, aš irgi tarkim skalbimo miltelius vežuosi iš Anglijos, nes irgi aš su ta pačia marke ir skalbiu, ir visiškai jokių dėmių neišplauna, o su 

angliškais milteliais išskalbus viskas tvarkoj. Ir kaip sakoma pats esi susidūręs, ir akivaizdžiai matos vien tik iš pažįstamų.“; „Aš pavyzdžiui kalbėsiu ne 

apie maisto produktus, bet skalbimo miltelius, kaip pavyzdžiui daug ilgiau užtenka iš Anglijos, parsisiunčiu tuos pačius miltelius, tik iš Anglijos ir daug 

ilgiau užtenka, daug ilgiau tarnauja ir labiau kvepia. Ten pavyzdžiui ir kvėpalai daug kokybiškesni, nes čia kažkoki nupirkti Lietuvoj nepatinka.<...>“; 

„Žinot, man labiausia aktualu skalbimo milteliai, iš Anglijos parvežti Ariel kojines išplauna, o pas mūsų  pirkti neišplauna. Na tikrai, tai va tas man 

labiausia. Ar Lenor pavyzdžiui irgi kvepia, šitas mūsų pastovi ir va jau kvapą kažkokį smirdantį įgyja.“; „Nes iškart labai skiriasi, pavyzdžiui, Ariel čia ir iš 

Vokietijos tiesiai atvežtas, kaip dangus nuo žemės. Ir paskui, kaip sako, pradėjo padirbinėt gi lietuviai.“; „Nu aš maisto produktus, va skalbimo miltelius 
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paprasčiausiai palieskim, tai skiriasi jau iškart, ir kvapai, ir viskas skirias. Išsyk viskas skiriasi. Kur vokiški milteliai, pavyzdžiui, tos pačios firmos, ir kur 

pas mus tie patys. Nu Ariel paimkim. Nu tai jie iškarto, pagal kvapą.“; „<...>Skalbimo milteliai, jų daug mažiau reikia dėti, jie neputoja taip ir visa kita. Jie 

yra, kokybė yra kitokia.“; „Bet netgi tas, kad pavyzdžiui, parašo kad pagaminta ten Vokietijoje ar ten Čekijoje, vis tiek ta kokybė skirias, realiai apgauna jie 

parašo, kad Vokietijoj, bet iš tikrųjų, tu gauni produktą ne kaip tokį, nes jie vis tiek skirsto pagal tas rinkas. Pavyzdžiui sakykim su cigaretėm, senais 

laikais tekę susidurt, kad sakykim kur Lietuvoj gamindavo "Marlboro" ir sakykim gavau Italijos rinkai, skirtą su Itališkais visais užrašais ir skonis skiriasi 

visiškai nuo kur Lietuvos rinkai.“; „Taip. Vat būtent taip. Nes man skonis pasirodė ne toks ir tada sudėjau šalia. Ir pasirodo, kad ir etiketė neidentiška.“; 

Tuo momentu net nešovė į galvą taip labai palyginti, bet va tuo ragavimu, skoniu tai tikrai skiriasi.“; „Tai tas pats kaip Helmans majonezas. Tu pirkai čia 

Lietuvoj, dvi skirtingos parduotuvės ir jisai visiškai kitoks.“; „Mano dukros yra alergiškos, skalbimo miltelių kai kurioms ten sudedamosiom medžiagoms. Ir 

mes šiaip ne taip atsikovojom Prof Line. Tai buvo pakankamai didelis tarptautinis ženklas, kol netyčia nepradėjo tų miltelių gaminti Lietuvoje. Buvo ir 

skystu pavidalu, ir milteliai. Kaip pradėjo pristatinėt į Lietuvą mygom gamykla užsidarė. Nes tai surūgo, tai kokybės nebeliko. Ir viskas, ir baigėsi rinka. 

Mes apsidžiaugėm ir baigėsi greitai.“; „Galiu irgi palygint su Nutella. Tik Vokietijos ir Lietuvos. Nu Vokietijos irgi buvo tamsesnė Nutella , irgi skanesnė.“; 

„Ledai pavyzdžiui. Mūsų tas vadinamas plombyras. Plombyrą Optima linijos pasiimk yra grynas vanduo. Tu jį palaikai mygom ištirpsta, atsiskiria. Kas ten 

balta aš nežinau, čia vanduo. Tai bet kokie mūs tragedija. Nuvažiavom į Ispaniją, aš mano mergelės netoleruoja pieno baltymo. Ai galvoju tokie patys 

kaip mūsų Lietuvoj. Oi vaikeli kai sušveitė dėžikę, ten dvylika porcijų ledų trise, paskui tris dienas iš tualeto neišėjo. Tai reiškia pagaminti iš natūralaus 

pieno, ne mūsų iš vandens.“ 
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7 priedas. Vartotojų lūkesčiai priemonėms, užtikrinančioms jų apsaugą ir mažinančioms pažeidžiamumą 

 

Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

   

Produktų kontrolė 
[Citatų skaičius-27] 

„Bet ten, kur jau yra gaminys, nu tai ir nesvaikim apie tą vienodą kokybę, bet žiūrėkim, kad oriai  įsivežtumėme.“; „Aš 

tai manau gal kontrolė kažkokia, ten būtent priežiūra gal to maisto kokybės, o čia tiesiog palaidai žiūri gal.“; „Aš tai 

labiau galvočiau, kad kontroliuotų kažkas tai kokybę.“; „Prieš tai būtų kontroliuojama būtent ta pati kokybė, mane tas 

truputį nuramintų.“; „Manau, kad pirmiausia, kad kontroliuotų, kad baudas skirtų jeigu būtų prasižengimai ir kad tai 

viešinama būtų“; „Nu reikėtų daugiau kontrolės.“; „Pagrindinė diskusija kyla dėl to, kodėl taip yra, nes, kad taip yra - tai 

manau visiem aišku, kaip ir ką girdim, kad kiekvienas, kuris ragauja - tai ir pasako. Tai turbūt tie žmonės, kurie 

neragauja, gali samprotaut, kad yra kažkaip kitaip. Tai turbūt didesnis klausimas yra kodėl taip yra. Tai nežinau, jeigu 

kažkam įdomu – tai, mano nuomonė, yra dvi priežastys - tai viena yra įstatymų reglamentavimas, galimai, kadangi kai 

kurios šalys yra reglamentavusios, kad, tarkim negalima, va tam tikrų medžiagų - tai vadinasi reikia gamybai naudoti 

aukštesnės medžiagos arba tu negali importuot į tą šalį. Tai va, negali importuoti - nėra verslo, vadinasi naudoji geresnę 

kokybę. Tai Lietuvoj to, kiek žinau, nėra - tai dėl to ir gaunam, kitas dalykas yra - nuvežk į Vokietiją tokią produkciją ir 

niekas ten jos nevalgys. Mes valgom ir niekas labai nesiskundžia, tai turbūt čia yra teisinės priežastys.“; „Noriu pasakyti, 

kad Europos Sąjungos aktai turbūt nedraudžia gamintojams gaminti vienodas prekes visom šalims, užtat man atrodo, 

kad čia ir yra spraga, kuria naudojasi tie gamintojai ir už tai jie turi tokią teisę. Manau, kad skiriasi kečiupas, galimai, 

kaip jau čia yra, kad tai yra gražesni, nesvarbu, sakykim ten yra daugiau pomidorų, tos pastos, ko gero mažiau. Šiaip 

kas mane, sakykim domina ir kas, sakykim, na, kad skonis yra viena ir iš tikrųjų, kad nebūtų priedų tai kažkokių, kurie 

kenkia sveikatai.<...>“; „Aktualu ne tik su tais pačiais prekių ženklais, bet ir tai, kad galėtų griežčiau reguliuoti mėsą, 

apdirbimo procesus.“; „Pirmiausia, tai, kol pas mus nebus sąžinės, ir kol nebus paperkamos visos kontrolės, tai nieko 

nebus iš tikrųjų, todėl, kad ir dabar, pagalvokit, kokią mėsą ir kokią žuvį mes valgėm - ten kur buvo sumokėti didžiausi 

pinigai, eidavo viskas į parduotuves, ir mes valgėm.“; „Šituos dalykus turėtų tvarkyti valstybė, iš tikrųjų.“[Kalbama apie 

vartotojų apsaugojimą nuo dvigubos kokybės problemos]; „Kalbant apie tą, sakykim, Prancūziją ir va dabar paskutiniu 

laiku atsisiunčiau greitaeigę sulčiaspaudę. Kažkada pirkau dar, litais mokėjau ten 1680, o dabar man su visu atsiuntimu 

100 eurų sumokėjau. Ir aš pasižiūrėjau, reiškia ten gaminta kinų, bet prancūzų rinkai. Nu kokybė visai kita. Aš galvoju, 

kad viskas iš tikrųjų yra mūsų verslininkų galvose, mentalitetas. Nes kinų prekės nėra blogos, paimant tarybinius laikus, 

žinokit, kinų prekės buvo, siaubas, kokios geros, aš pati vaikams esu kiek pirkus, aišku nebuvo taip laisvai gaunama, 

bet tikrai, kad būtų kiniečių prekės ir blogos, tai niekada nebūdavo. Visos prekės Tarybų Sąjungoj, ką gaudavai iš 

užsienio, buvo didžiulė kontrolė, tai nu viskas. Ir čia aš galvoju, jeigu kontrolė dirbtų, kaip priklauso, juk čia nuo mūsų, 

ne nuo to mes žemesni pirkėjai, bet va nuo viršūnėlės, kas sėdi ir kurie gauna atlyginimus ir neatlieka savo darbo. Vat 

nuo jų reikėtų pradėti.“; „Dabar tokia kokia nors tokia kontrolė, visi verslauja..“; „Pas mus tų institucijų yra, bet jos, kad 

jos neveiksnios, nepilnai atlieka savo darbus, tai čia kita bėda“; „Kontrolę, sąžiningą ir tokią nešališką, sakyčiau, įvest 

ir viskas. Kad būtų kontroliuojama, o ne tai, kad čia maždaug pati šalis kontroliuojasi savo tuos gamybos ypatumus, 

gaunasi nešališkas dalykas. Kaip sakyt, negali lietuvis teisėjaut Eurolygos varžybose ir žaist už komandą, negali ir 

patys būt atsakingi už savo kiemą, turėtų kažkas pažiūrėt, pakontroliuot iš bendro.“; „Nu aš įsivaizduoju, kad Europos 

Sąjungoje yra kažkas, kas atsakingas už tą maisto produktų kokybę. Tiesiog, kad būtų kažkokia grupė žmonių, kurie 
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tą tiekimą kontroliuotų ir žiūrėtų, tarkim<...>“; „Kad ir dedant kontrolę kažkokią, siekiant, kad neįeitų tos prastos rūšies. 

Nu kažkur vis tiek įeis ta trečia rūšis. Kava nėra, vis tiek surenka tas dulkes, ir antra rūšis, kur inkaruos. Vis tiek jie 

nepaims ir nesunaikins.“; „Europos Parlamentas turėtų nuspręst, kažkokius tai įstatymus išleist, tiesiog tokius 

nurodymus duot.“; „Bet aš tai galvoju, kad visi tie produktai, kurie yra mūsų rinkoje, jie atitinka reikalavimus. Tai reiškia 

vienareikšmiškai reikia keisti tuos teisės aktus, kuriais nustatyta va tokios normos, nes tai neužtikrina kokybės.“; „Nes 

turbūt čia gaunasi taip, kad ne reikalavimai atsirado ir paskui produktas, bet atsirado produktas ir tada reikalavimus 

pritempė prie to produkto, kaip labai dažnai pas mus būna.“; „Nu pirmiausia gal, kad valdžia daugiau dėmesio skirtų, 

tvarkyt šitą klausimą, o paskui reikia po biškį“; „Bet vat teko girdėt tokią informaciją valstybės lygiu, kad mūsų 

vyriausybė sutiko, kad mus tenkina prastesnės kokybės tie produktai, vietoj cukraus saldiklis ir visa kita.“; „Aš manau, 

kad valdžia aplamai turi visose srityse žmonėmis rūpintis, visose, tiek dėl maisto, tiek, kaip mokymas, medicina, tai juk 

viskas susideda į vieną.“; „Bet aukščiausia rūšis turi būt aukščiausia. Čia vėl gi tos institucijos nežiūri“; „Nelabai jie 

galvoja kaip įtikti. Jie gamina prekę tokią, kad jiems būtų pelną  ir stum, ir stumt. Yra kaip sakoma: stumia kaip su 

buldozeriu. Kaip mūsų ponai seimūnai viską tuos varo įstatymus. Tai čia ir mūsų gamintojai tie daro, o kur užsieniui 

daro ten skaityk maisto veterinarijos tarnybos jau tenai tikrina ir čia turi tikrinti. Ir tų, ir tų turi sutikt. Jeigu nesutika, kerpa 

per, kaip sakant, davė per sparndą ir viskas tu krenti iš rinkos.“; „Priemonių gal ir yra, bet tos apsaugos, man atrodo, 

daug kalba, bet nieko nedaro. Tai taip ir...“; „Kontrolė turi būt.“; „Kontrolės daugiau, kad būtų.“ 

Žymėjimas ant pakuotės 
[Citatų skaičius-49] 

„Tai, kad etiketėj galima bet ką parašyt. Kas nors jei tikrintų ar atitinka.“; „Aš manau, tikrai padėtų ir netgi vat pavyzdys, 

ankščiau vat tokia etiketė būdavo neprivaloma, pats gamintojas nusistatydavo ar nori čia tas kalorijas aiškiai vardint ar 

ne. Paskui pasidarė privaloma ir visi daugiau ar mažiau pradėjo kreipti dėmesį. Nes ankščiau nieks ten beveik 

nekreipdavo dėmesio, nes šitie dalykai būna ypatingai mažu šriftu surašyti. Kai pasidarė privaloma, visi tikrai daugiau 

pradėjo žiūrėti ir skaityti. Jeigu būtų ir kitos svarbios informacijos ryškiau išskiriamos klientams, tikrai būtų naudingiau 

visiem žmonėm.“; „Gal gali pavyzdžiui, kad ir „Milkos“ daleiskim Lietuvai skirta būtų kažkoks panašus lipdukas. Ir va 

ten, kad tu pirmiausiai atkreiptum dėmesį, nereikėtų tau visų šitų skaityt. Čia be abejo gamintojams daug kainuotų 

uždėt.“; „Papildoma informacija gal ir nieko būtų ant pakelio, žmogus tada..“; „Žymėjimas ant pakuotės.“; „<...>Aš tai 

sakyčiau problema ta, kad vat tam šokolade tu nematai, kad jis yra toksai...“; „Susierzinu aš, nes akinukai, ne visada 

aš juos turiu su savim, ten darbe, prie kompiuterio lieka, o parduotuvėj kartais neturi ir nu vat pasižiūri, norėtum 

paskaityt ir nebematai, nes per smulku ir ranka darosi per trumpa.“; „Kad ir tie saldumynai būtų nu kažkaip, ir tie 

majonezai, nes nu tikrai daug naudoja ir jaunimas to majonezo, tie kečupai jiems visur jo reikia. Ten visur modifikuotas 

krakmolas ir visa kita, tai vat būtų jau čia būtų geras, tai ten koks žalias, o raudonas ten jau labai jis blogas.<...>“; „Būtų 

žymima, tai būtų labai gerai, bet ar tie jauni žmonės, žinodami tą žymėjimą, juo vadovautųsi, sakykime, na nepirktų to, 

kuris nesveikas, tai didelis klausimas.“; „Ir šrifto tai reikia, nes tie žmonės parduotuvėj žiūri, žiūri, dar ten smulkiom 

raidėm, dar tų raidžių c a b, c k e, nu tikrai ten nesąmonė.“; „Bet ar vyresniems, ar vyresni, aš manau, ir man pasiėmus, 

kur ten labai smulkiau daug, aš ten tikrai pavargsiu skaityti, būtent per daug informacijos bus prigrūsta. O kur tas toks 

man mažiau, bent čia asmeniškai man mažiau ir aš nelabai sureaguosiu kur kas.“; „<...>pavyzdžiui čia tai vat būtų 

gerai, kad jie nurodytų tiksliai, kur jie tiksliai nurodytų, kur tiksliai pagamintas, nes nu netgi vat regionam jie kai daug 

ką gamina, jie naudoja kažkokio regiono produktus, tai tą patį skonį, tą pačią kokybę, iš skirtingų regionų produktų, 

labai sunku padaryt.<...>“; „Taip, turėtų, nes nu yra skirtumas, kai kurie gamintojai nurodo, ten yra surašyta kodacija 

įdėta trumpa ir parašo koks ženkliukas reiškia maždaug kurią šalį arba kurioj gamykloj maždaug, nes nu tada vis tiek 

gali kažkaip tai.“; „Turėtų būt kažkaip aiškiau išskirta ir tikrai nemanau, kad užtenka pirkėjui užrašo, kad pagaminta ES. 

Pažymėtina, jog informacija, 

pateikiama ant pakuotės apie 

produktą yra per smulkaus 

šrifto. Tikslinga svarbiausius 

aspektus išryškinti ir pateikti 

aiškiau. Aktualiausia išryškinti 

produkto sudedamąsias dalis 

bei pagaminimo vietą. Tačiau 

produkto paklausa tikėtina 

sumažėtų, jei būtų nurodoma, 

jog jis skirtas tik Lietuvos ar 

Rytų Europos rinkai. Tačiau 

buvo nuogąstaujančių, jog 

tokios papildomos priemonės 

galėtų sąlygoti prekių kainos 

augimą.   
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Tikrai čia nėra pakankamai informatyvu. Čia tiesiog gali suprast, kad pagaminta Europos žemyne, tas pats bus. Tiek 

pat naudinga informacija, pagaminta Europos žemyne.“; „Jeigu galima jo aš įsijungsiu irgi į šitą pamastymą, ta prasme, 

kas baisiausia, ko tarkim aš įsivaizduoju, visas šitas judesys, ta prasme arba visa ta Europos komisija ar Slovakijos, 

ten ta pradėta iniciatyva, tai tiktai galimybė dar kartą papildomai užsidirbti tiem gamintojam. Uždės ten jie mums tą 

geltoną lipduką ir sakys va čia dabar, kadangi, plius ten trys procentai. Va ten žalia lemputė, ten plius penki procentai 

ir aš įsivaizduoju mes dar kartą už tuos savo jausmus mokėsim daugiau ir už ten kažką tai.<...>“; „Sudėtis per smulkiai, 

ta prasme pasimeti kai daug kalbų, tau labai daug laiko užtrunka kol tu surandi lietuvių. Tai tiesiog kažkaip tai 

išskirtinumo lietuvių kalba jeigu mums būtų prekė, pirmoj vietoj kažkaip jinai išryškint.“; „Gal kažkoks 

lipdukas.“[Kalbama apie žymėjimą]; „Kur pagaminta, sudėtis, galiojimo laikas be abejo.“[Kalbama kas turi būti išryškinta 

etiketėse]; „Jau su grikiais tai dabar išsiaiškinau ir žiūriu tuos kodus, bet irgi nervuojuosi, kiekvieną kart galvoju, kodėl 

negali tiesiog užrašyti, kad užauginta ir užfasuota Lietuvoje? Kodėl reikia tų kodų?“; „Nu jo, kad aš tiksliai žinočiau, kad 

saldiklio pridėjo.“; „Nu tai aš tikiu, kad aš jau net ir vat vasarą jau nebematysiu, nes dabar jau reikia, taip sakyt, jau 

nusiderinti tą.. Kita vertus, kai taip smulkiai surašyta būna, tai atrodo, kad vat kažką nori paslėpti nuo manęs.“; „Principe, 

va taip va, šitų visų kolegų pasisakymą, taip galima sakyt, kad priverčia mus maisto garantai vos ne chemikais tapt, 

nes turim tada aiškintis, kaip kas ten gaunasi. Tai aš vat dar kartą pasižiūrėjau, tai man vat toks pateikimas, čia 

kažkokios labai didelės informacijos neduoda, Jis toks visas gaunasi kratinys, viena kalba vienai šaliai, kitai šaliai. Nu 

tikrai galėtų būt vat kaip jūs paminėjot, kad parašyta, kiek ta paros norma yra rekomenduotina, kas jau yra, tarkim, 

neleistina, surašytų ir parašytų, kiek čia yra šitam daikte to įdėta.“; „<...>ar čia būtų visiškai, tarkim, viena spalva, man 

tai to labai nekeičia iš tikrųjų, nu, ta prasme, tu kažkiek ten bandai gilintis, kažką tai pasižiūri, bet man tai čia informacija 

yra tikrai sunkiai suprantama.“; „Skonio stiprikliai svarbu. Modifikuotas krakmolas.“[Kalbama ką svarbu išskirti ant 

gaminių etikečių]; „Taip, bet tas visas žymėjimas toks labai įdomus. Šimte gramų ten, daleiskim, šeši gramai. Bet tai 

nu tiem patiem vaikam.. Aš mokykloj dirbu, tai mes prieš du metus darėm per kūno kultūros pamoką, kaip pabandymą, 

atsivežiau kolos butelį, vieną tuščią, kitą pilną. Nu ir mes susėdom, svarstykles atsivežiau, tas jau tokias jautrias, ir 

susėdom su vaikais, vaikai pasidarė tokį bandymą. Jie išvis nesuvokia, kas tai yra šimte gramų ten septyni gramai 

cukraus. Nu kai paimi šaukšteliu, ant tų svarstyklių vat sudėjom, paskui supylėm į butelį ir pasižiūrėjo realiai - kolos 

butelis ir va tiek va cukraus kaip tam butely. Tai va tada jie žiūri kitą pamoką ne kolos atsinešė prieš kūno kultūrą, o 

vandens. Informacija yra neaiški, mano galva. Mums, suaugusiems, o ten vaikams tai išvis kosmosas.“; „Taip, tikrai 

paprasčiau galėtų būt pateikta, bet kaip ir sakėt, tada nepirksi.“; „Turėtų būt didžiausiom raidėm kalorijos.“; „Žymėjimas 

būtų geriausia priemonė.“; „Tas pats, kaip buitiniams prietaisams, pavyzdžiui, ten klasė taupymo, tai galėtų būti ir 

maisto produktams kažkas panašaus. Iškart žmogus galėtų matyti.“; „Padėtų apsispręst aiškus ženklinimas, 

suprantamas.“; „Kaip ant dešrų vat būna, kaip kolegės pasakymas - aukščiausia rūšis, tai jau supranti, kad tai 

aukščiausia, pirma, antra. Tikrai tada būtų visiems tiesiog aiškiau.“; „Arba bent jau kažkoks ženklinimas, kad atsirastų.“; 

„Tai vat būtent. Jeigu būtų ta informacija susisteminta ir būtų kažkur tai prieinama ir žmonės pasižiūri skaičiuką, jam 

nereikia nieko ten, ar ten pagaminta Lietuvoj, ar koks šriftas, skaičiukas identifikuotų tą produktą. Ir viskas.“; „Nu bet 

jeigu tu žinai, kad pagaminta Lenkijoje, ar ten lietuviškas, pagrindinius savo kaimynus, nu ir viskas ten dešimt skaičiukų, 

daugiau nereikia.“; „Lentynose, kur sudėti šitie produktai, turėtų būti informacinis lapelis ir paaiškintų, kad 8 - tai 

Lietuvoje, 9 - tai Vokietijoje.“; „Bet žymėjimas turi būt identiškas jeigu žymėjimas, tai turi būt identiškas ir produktas. 

Tai va čia tik dėl to, aš manau, diskusija.“; „Derėtų aiškesnį žymėjimą priimti, kadangi dabar užsižaidėme su dvidešimt 

E, ir visiškai neaišku, kuris tas E realiai yra geras konservantas, nes ne visi E yra blogi. O galbūt iš tikrųjų derėtų 

apsiriboti tam tikru žymėjimu, išryškinant arba pagaminimo vietą, jeigu žmonėms tai yra svarbu, ar ne? <...>Tai tie 
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kriterijai turėtų matytis ne taip, kad aš turiu penkias minutes vartyti, o būtų labai aiškiai pažymėta. Tai ir tada viskas 

išsisprendžia.“; „Jo, bet ryškiai. Nu kaip dabar mes turime, tie kas rūko, plaučiai iškritę ar ten karstas, ir panašiai, tai 

kažkoks va toks panašus galėtų būt.“; „Reikėtų dar uždrausti, sakykim, kad parašyta, kad pagaminta Europos 

Sąjungoje pagal „Lidl‘ą” arba „Maximos” užsakymus, arba „Iki” ten, žodžiu. Kas čia per daiktas, o kur jis?“; „Ne, jokiu 

būdu, visai tada užmuš gatavai.“[Kalbama apie žymėjimą, kad prekė pagaminta Lietuvos rinkai]; „Sakys viskas jau čia 

tik mums gaminta, visi automatiškai Lenkiją mato, gal bus geriau pagaminta. Ir pirks Lenkijoj. Užmuš negyvai.“; 

„Pražūtis tai prekei.“[ Kalbama apie žymėjimą, kad prekė pagaminta Lietuvos rinkai]; „Aš manau tai labai priklauso nuo 

to, kaip bus suformuluota tai. Nes jeigu parašysi ,,pagaminta Lietuvos rinkai“, mes pasijusim, kad čia specialiai mums, 

mes tokie ypatingi, čia wow, bet jeigu bus parašyta „pagaminta Rytų Europai“, manau tai bus labai kitaip.“; „Jo, nes 

jeigu būtų parašyta „pagaminta Rytų Europai“, labai pablogintų produkto įvaizdį.“; „Sakyčiau, jeigu firma reklamuoja 

tam tikras savybes savo produktų, tai tos savybės turi atitikti, bet kurioje parduodamoje šalyje.“; „Turėtų atlikti 

lyginamuosius testus, vis tiek nėra vienodo produkto, bet kažkokį standartą įsivaizduoti turėtų būti galima.“; „Kad tos 

sudedamosios dalys nebūtų keičiamos į prastesnes, pavyzdžiui, kad nebūtų, kad dėdavo sviesto, o dabar riebalai 

kažkokie, nu kad va nebūtų dedami, vietoj cukraus būtų saldiklis dedamas kažkoks, kur negalima tenai, nu kad nebūtų 

tie..“; „Drastinių tokių, nu kur tarkim į blogesnį produktą ten, pavyzdžiui, sausainiai kepami ten su sviestu, o ne palmių 

aliejum, kuris yra daug kartų pigesnis.“; „Jeigu žmogus yra neprimatantis ką jisai gali ten etiketėj įžiūrėti. Turi tarp kitko 

etiketė būti stambiau parašyta.“; „Nu, bet tai turi būt etiketės stambiau parašyta raidėm.“; „Gal, kad gamintojas 

neišskirtų čia trečiom šalim, čia antrom, čia pirmom ir taip toliau. Po pirmo gal nuo to jie turėtų pradėt tie visi gamintojai. 

Nes čia va Vokietijai geresnį padarysim, o čia lietuviam kas tas...“ 

Vieningas produktų 
standartas 
[Citatų skaičius-19] 

„Aš tai pavyzdžiui Lietuvos vietoj nelabai sutikčiau, aš norėčiau, kad jeigu aš žinau šitą brandą, žinau šitą produktą 

ane, tai aš nusipirkęs čia, ganu tokį patį, kokį pavyzdžiui nuvažiavęs, nu per visą Europą į Graikiją tarkim. Lygiai tas 

pats daiktas, o dabar jeigu pirks visiškai skirtinga tauta ane, vieni vienaip gyvena, kiti kitaip, o whatever, mėgsta 

skirtingus dalykus. Bet tas brandas taip turi vadintis, jis turi būt toks pat, tokio paties skonio, tokios pačios sudėties.“; 

„Aš norėčiau paantrinti irgi, kad aš irgi norėčiau, tikėčiausi, kad gal bet kurioj Europos valstybėj, tą patį produktą 

perkam, kad gaučiau grynai identišką produktą, tiesiog, kad gal kalbos etikečių būtų lietuviškai, o kur Lietuvoj, Latvijoj, 

Estijoj, o ten kalbos etikečių kitos tam regionui kur pritaikyta, bet tiktai va etikečių kalbos skirtųsi, o ne sudėtis kokia.“; 

„<...>Labai gerai kolega pradžioje pasakė apie Lidlą. Lidlas yra labai geras dalykas iš principo, nedaug ten perkuosi, 

bet kai kas man ten patinka. Yra tipo "Bounty", yra tipo "Snickers", yra tipo Wrigleys guma. Yra tipo. Nu panašus. Tipo 

ir Cola yra. Ir sąžiningai. Tai arba tu atveži tikrą "Jacobs" arba tu atveži tipo "Jacobs". Nu ir fair play tada gaunas.“; 

„Grynai ta pati sudėtis, ar aš Olandijoj perku, ar aš Lietuvoj, ar Vokietijoj. Nesvarbu, skonis gal šiek tiek skirsis nuo 

vandens, pavyzdžiui, bet kokybė būtų ta pati.“; „Aš tai manau, kad turėtų būt identiškas. Jeigu to paties gamintojo, 

pavyzdžiui, Milka šokoladai, jis turėtų būti lygiai tas pats. Jeigu mes turim vat du šokoladus, jie turėtų nesiskirti, negali 

būti, kad vienam palmių aliejus, kitam dar kažkas, vienam 50 gramų riešutų, o kitam 10 gramų riešutų.“; „O pas mus 

Lietuvoj yra priimta tokia tvarka, kad sudėtis yra išvardinama nuo daugiausiai esančių, sakykim, ingredientų mažėjimo 

tvarka. Ir aš ne vieną kartą esu girdėjęs, kad pas mus, mūsų gamintojai įpareigoti va taip žymėti, o visur kitur, kitose 

šalyse nebūtinai. Tai reiškia, jeigu aš vat paėmiau saldainį, kuris pagamintas Vokietijoje, nu nežinau kur, nesvarbu, bet 

pagamintas Lietuvai, ir čia parašyta pirmas ingredientas kakava, tai aš ir negaliu būti tikras, kad jos yra daugiausiai, 

nors mūsų gamintojas turi parašyti, jeigu kakava pirmoj vietoj, vadinasi jos yra daugiausiai. Jūs pasižiūrėkit tą patį 

padažą, ar ne, jis prasideda nuo vanduo. Vadinasi, ten yra vandens daugiau. Ir standartai turi būti vienodi, ir šitie vat 
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kaip jie, kaip čia dabar pasakyt...“; „Jo, žymėjimas. Ženklinimas turi būti irgi vienodas. Tai yra, jeigu tu gamini, jeigu čia 

Milka, kaip jisai vadinasi, ar ne, va toks šokoladas, tai ir ten, ir ten, ir ten, ir ten, ir tiem, ir tiem, ir tiem pagaminta turi 

būti vienodai. Jeigu tu biški išlipai iš rėmų, vadinasi, tu turi kokią nors, nežinau, dar raidę dapaišyti, ar pavadinimą 

pakeisti.“; „<...>Tai manau, kad šiaip būtų naudinga, jeigu taip būtų, būtų toks bendras modelis ir tada kažkas 

prisitaikytų minimaliai pagal savo šalį.“; „<...>eina kalba, kad ta kava, jeigu ji yra Jacobs, tai ji vienoda turi būt.<...>“; 

„Receptūra turi būt nustatyta, jeigu, sakykim, toks gaminys, jo receptūra turi būti identiška visose šalyse. O jeigu ne, 

tai jisai skirtingas įpakavimas turi būt, skirtingas žymėjimas, ir kainos, kai nustato. Bet čia turi būt, žodžiu, vienodai. Tai 

čia paprastas dalykas. Čia man atrodo ir ta diskusija mūsų, ir prasidėjo Lietuvoj, ir kitur ta diskusija nuo to, kad receptūra 

lygtai panašu viskas, bet ir ne tas.<...>“; „Na, pagal sudėtį, receptūrą, jie nepadarys, nes yra regioniniai skirtumai 

žmonių, yra skonių skirtumai, ten pagal įpročius irgi. Jie biškį, tai tie gamintojai reaguoja su kažkuriais produktais, tai 

va, bet jeigu taip tai būtų bent jau nurodyta kam skirta tiksliai.“; „Bet va sakau, su ta gamyba taip yra, kad vieni turi 

vieną gamyklą, ir vienoj viską daro -jie tik užsimaišo tą su riešutais tai ir visiem iš vienos partijos tiesiog pakuotę keičia, 

o kai būna kelios gamyklos, nu tai vadinas vienoj kita technologija, kitoj - kita, ir važiuoja.“; „<...>Aš žinau šitas vat, 

paminėsiu alų, angliškas alus, nu žodžiu, "Guinness" alus, jie gamina visam pasauliui, turi gal septynias ar aštuonias 

gamyklas ir gamina skirtingų regionų produktus, sako mes tikrai nevešim iš kažkur tai to alaus, netransportuosim, yra 

pigiau gaminti iš vietinių produktų. Jie stengiasi padaryti tokią formulę kuriant, kad bet kuriam pasaulio krašte būtų kuo 

panašesnis skonis. Taip, aišku, nes viskas skiriasi tie produktai, ir jiems jie stengiasi ir neišeina nu šimtaprocentinė 

pagaut, gana tiksliai ir struktūra, kad atidarius ta skardinė arba ten iš bačkos piltų, kad nu viskas būtų kaip vieną. Jie 

stengiasi padaryt, bet nu negali, nes nu vis tiek yra regionai skiriasi.“; „Bet tai aš manau, kad nu negali būti vienodo, 

visiškai vienodo produkto visame pasaulyje, jeigu taip šnekant, nes nu tai gal netgi, kaip kiekvienas regionas turi savus 

skoninius kažkokius tai...“; „Bet vėlgi papildant, ką kolega sako, tai tada vėlgi turėtume kalbėti, kad vienoda kokybė 

įmanoma tik minimaliai perdirbtuose produktuose, arba išvis neperdirbtuose. Kaip kava sakom, aliejus, ar ne?“; „Šiaip 

gal neturėtų skirtis. Nes jeigu pavyzdžiui ten pavyzdžiui ten tas produktas ar produkcijos nu tarkim ten sviestas ar dar 

kas nors, kur importuojama ar dar kur nors. Jeigu ten į Ispaniją tai jis ten nepritaps tai nepritaps. Nu ir tu ten neveši. O 

kur tiks ten ir prekiausi. Turi būt <...> visiem vienodai.“; „Priimkit vieną bendrą standartą, sprendimą<...>“; „Ir, kad būtų 

vienas produktas. Kad būtų vienas produktas <...> Bet, kad produktas būtų tas pats. Ir viskas.“; „Gamintojas gali būt ir 

ne tas pats, bet produkcija turi būt vienoda. Neskirt jokių šalių, nieko.“ 

Institucija atliekanti 
papildomą kontrolę 
[Citatų skaičius-17] 

„Galima būtų, bet nu nežinau ar įsteigtų įstaigą, kiek tai kainuotų, tai tie pirkėjai, kurie veža masiškai sandėliuose, 

atvežus, tai iš tos partijos, imtų iš, kaip jų ten daug atveža vienetų, bet kuriuos atsitiktinai pasirinktų ir patikrintų, kad ar 

atitinka standartą ar yra nuokrypis, nes jeigu yra nuokrypis, iškart utilizacijai. Tai pajaustų šiaip iš tikrųjų, kad nu neleistų 

pardavinėt ir nu lieptų nu suutilizuot, o ne kažkur atgal išvežti, kad kitur perparduotų, tai biškį.“; „Bet manau, turėtų tuos 

testavimus daryti ne įmonės viduje. Ne, Lietuvoje, o jei Lietuvoje, nepriklausomi ekspertai.“; „Kažkaip aš kaip tik kitoje 

pusėj esu. Aš galvoju, kad valstybė nesugebės patikrinti, tai bus pinigai, mechanizmai, tai bus biudžetas, krūva reikalų, 

bus labai brangu, tada pasidarys neefektyvu. Manau, kad turi būti susitarimas bendroj Europoj, nes tarkim Lenkai 

paims vienokius, Lietuviai kitokius ekspertus ir vėl viskas susimaišys, nors ir matuos tą patį.<...>“; „O vat su tuo norėčiau 

dar dėl tos patikros. Kiekvienoj valstybėj skirtingos normos yra nustatytos, ten mokslininkai pagal save. Tai, kad visur 

vienodai būtų irgi yra sudėtinga.“; „Įpareigotų gamintojus kažkaip tai kitaip elgtis. Žinotų, kad tokie dalykai vyksta, o 

kaip dabar nieko nevyksta.“[Kalbama apie institucijos, kuri tikrina produktus ir viešina informaciją įsteigimo reikšmė]; 

„Bet toks dalykas užkabintų kažkiek tai žmogų. Tokia informacija trumpa ne per didelė, va tas taip, tas taip. Palyginimui, 
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užkabintų toks dalykas“[ Kalbama apie institucijos, kuri tikrina produktus ir viešina informaciją įsteigimo reikšmė]; 

„Testavimai, blogos savybės arba geros produkto. Spręst ar tinka ar ne.“; „Aš manau, kad tokie testai veiktų. Tai būtų 

patikima.“[Kalbama apie tikrinančios institucijos kūrimą]; „Tačiau iškart kiltų klausimas - ar jie nepaperkami?“[Kalbama 

apie tikrinančios institucijos kūrimą]; „Įdomu būtų, kodėl gi ne, iš tikrųjų būtų įdomu jeigu taip paimtų, bet kad tik ne taip 

būtų, kaip čia buvo su tais produktais, kur nuvažiavo, pasirašė, bent Lietuvos parduotuvės ne taip nusirašė, nu neaišku, 

ką pasiųs, jeigu siųs kaip pas mus slaptus klientus atsiunčia, kur ten suprantat, kokio lygio tas žmogus nuvažiuos, jisai 

padarys tokį tyrimą, kiek tas jo, va tas jo, tas toksai, jo sprendimas yra kiek teisingas, tai paskui ten tie gamintojai jie 

užtampys po teismus, nu gal jam atrodo, kad toks, nu tas testavimas nežinau, kaip ten.. labai bijot, nes ta kompanija 

didžiulė, su advokatais, ten turbūt suės, mažai nepasirodys, nežinau.“; „<...>jeigu būtų kažkokia vat tokių, autoritetinga 

organizacija, portalas, nežinau, skelbiantis informaciją apie tai, kad va, ištyrėm šokoladą, tai jeigu jie pasiektų tą 

visuomenės pasitikėjimą, tai be abejo.“; „Nepriklausoma kažkokia tai.“[Kalbama apie institucijos įkūrimą]; „Nežinau, 

tiesą sakant, kur tai turėtų būt, kažkokia valstybinės, ten nežinau<...>“[Kalbama apie institucijos įkūrimą]; „Veterinarijos 

tarnyba, jinai yra atsakinga už...“; „Ne veterinarijos, čia ta maisto, žiūrėkim, ar ne, jinai atsakinga už visą šitą reikalą. 

Jeigu valstybė pradėtų skelbt, žinot, mums vat veža prastesnes prekes, kas iš to? Reikia, ne kad, mums veža 

prastesnes prekes. Veždavo. O dabar mes ėmėmės priemonių ir jūs gerkit Coca-Cola, kavą, valgykit šokoladą, 

nebijokit, lygiai tokį pat kaip ir vokietis.“; „Jeigu daro tuos tyrimus, tai jie turėtų pasiekti gamintoją su mūsų priekaištais 

kažkokiais tai.“; „Nes jeigu tai bus specializuotoj svetainėj kokioje tas tyrimas paskelbtas, tai kas ten paskaitys.“; „Tai 

va turi kažkur medijose išeiti, nu tos informacijos bent dalis, kur ieškoti, tiems, kas ja domisi.“ 

bet ir gamintojus. Tokia 

institucija galėtų įpareigoti 

gamintojus gaminti 

kokybiškesnį produktą. Tačiau 

kilo nuogąstavimų, kaip turėtų 

veikti toks mechanizmas ir ar jis 

gali būti efektyvus. Manoma, 

jog tokio tipo institucijai darbą 

apsunkintų skirtingų šalių 

priimti standartai. 

Vartotojų švietimas 
[Citatų skaičius-32] 

„Ar kažkokia ten paieška, įvedei žodžio dalį ir tau ten išmetė visą informaciją. Bet jeigu taip vat žiūrėti tuos informacinius 

duomenis, tai tikrai labai reikia tuo gyventi tada.“; „Aišku, jeigu ta informacija būtų prieinama, jeigu ten kažkur ieškot 

vėl reiktų specialiai, gilintis, ar ji ten būtų kažkur aiškiai pateikta ir tai svarbu. Ir aišku, jeigu sveikatai kenkiantis dalykas 

ir būtų viskas išaiškinta, tai žmonės, be abejo atsižvelgs, labai stipriai.“; „Aš tai galvoju, kažin ar nebūtų su ta informacija 

taip pat, kaip dabar Žemės ūkio ministerijos tinklapyje yra keliama informacija apie prekybos tinkluose esančias kainas, 

tiesiog, kad įtakoti tą konkurenciją. Tai nu aš nežinau, aš bandžiau ten atsiverst ir pažiūrėt, ir supratau, kad nu neverta 

gaišt laiko, nes informacijos yra labai daug ir jeigu tu.. Nu nebent kažkoks vienas produktas labai jau tave domina, tada 

gali ten skirti laiko, bet nu nežinau.. Aišku, gerai būtų, kad būtų, jeigu sugalvoji, kad galėtum pasižiūrėti.“; „Jeigu būtų 

specifinė laida šia tema tai taip, bet tik ne delfi ir taip toliau. Aš asmeniškai nepasitikiu tokiu delfiu, nu ten viskas atbulai. 

Nebent būtų laida, kažkas tai tokio. Bet tas žurnalistas, kuris nėra toks šališkas vestų daleiskim tokią laidą ir būtų 

kažkokia laida, kad žmonės matytų per televiziją.“; „Be abejojo aktualu aš manau sužinot kažką, kuo kasdiena nesidomi 

ir ta informacija, aš manau, pasiektų žmogų“; „Dažnai socialiniuose tinkluose dabar eskaluojama apie šitus, iš ko 

gaminama, ar hidrinti tie riebalai labai akcentuoja.“; „Kas neklauso, manau, ne. Kas neklauso, kas nesidomi jam 

vienodai šviečia ką jisai valgo. Tai, aš manau, ten jam gali šnekėt ir jis negirdės, praleis pro ausis. Kas domisi gal ir 

taip suranda tą informaciją. Kartais, kad ir tam pačiam delfi skaito, kodėl, kažkas lieka galvoj.“; „Užkabins, kad ir 

kiekviena smulkmena per televiziją užkabina. Vis tiek kažkas užkabina.“; „Paskaitai, konkretus žurnalisto tyrimas, 

kažkokios išvados.“; „Kame problema, ką nori tą rasi, kokio produkto nori tą nusipirksi. Ir šiaip pavyzdžiui nesuprantu, 

apie kokybę tarkim mes šnekam, ten nepatinka tau tas tai pirk kitą. Net gi internete gali rast ir sudėtį tą pačią. Mano 

žmona pavyzdžiui neina į jokią parduotuvę nepasėdėjus trijų valandų prie interneto. Ji eina ir paskui stebisi kodėl vat 

pavyzdžiui internete va taip nurodyta, nes dažnai skiriasi, būna , kad skiriasi viskas. Čia yra politika. Tiesiog ekonomika 

tokia.“; „Manau, kad jaunesniem dar labiau rūpėtų, žiūrint apie kokius mes kalbam, jeigu nepilnamečiai, paaugliai tai 

Informantų nuomone vartotojų 

švietimas turėtų būti 

sistemingas, apjungiantis visas 

amžiaus grupes. Tikslinga 

švietimą pradėti bendrojo 

lavinimo įstaigose. Informacija 

turėtų būti koncentruota, aiški 

bei lengvai prieinama. Tikslinga 

pasirinkti ne vieną informavimo 

priemonę. Naudinga 

informaciją pateikti ne tik 

internetinėje erdvėje, bet ir per 

televiziją, informacinės laidos 

formatu. 
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jiems nebūtų aktualu, bet jei ten tarp 20-30 metų jie tikrai domėtųsi tokiu tinklapiu ir žiūrėtų.“; „Visi nori kokybiško maisto 

žiūrėtų, domėtųsi ką vartojam.“; „Valstybės specialistų informacija<...>“; „Aišku dar informacijos kokios reikėtų.“; „Tai 

vis tiek yra kokia informacija. Principe pasiskaitai, bet nesinorėtų, kad ji būtų prastesnė.“; „Ir informacija visais būdais 

apie tai. Ir televizijoj ir portaluose. Keli dalykai, kad duotų informacijos. Tada vienu žodžiu žmonėms įskiepytų, nes 

kitaip vienas praleis iš vieno galo kitas iš kito. Bet, kad užsifiksuotų.“; „<...>Žinotum kažkur internete paskelbtų apie 

produktus ar jie tinka ir ar geri.“; „Nu įpareigotų kažką tai. Gamintojus ir informaciją suteiktų. Didelis dalykas 

informacija.“; „Jeigu kažkas ne to jau iš karto skleistų visom pusėm ir per televiziją ir internete. O ne taip, kad ten kažkur 

parašė. Kas skaitė kas neskaitė.“; „Tai vat kalbant apie kokybę, tai labai svarbu tai, kad suteikiama informacija, 

prisimenat buvo laikai, kai mes apie tuos E visai nei galvojom, nei svarstėm, ar ne?“; „Nei žinojom. Bet kai, ne tai įkyriai, 

bet pastoviai kalbėjo, kalbėjo, kad ir dabar labai daug žmonių, ypač vat kai vaikai yra, ar ne, jau ir pradeda tyrinėti, tai 

labai svarbu gauti, kad nereiktų specialiai kiekvienam gal ir, nors aišku, šiais laikais jau kiekvienas gali įlįsti į internetą 

ir ten susirasti, bet labai patogu, kai tu gauni apie tą kokybę paprastesniais vat, kai pamatai.“; „Kas norės, tai gal ir 

susiras, gal ir nieko būtų papildoma informacija, kad gali skirtis.“; „Žiūrint, nu kodėl, aš tai, pavyzdžiui, pirmą kartą per 

žinias turbūt išgirdau apie šitą vat visą dalyką, čia tą skandalą, kaip jūs sakėt. Tai, aš manau, pensininkai vat, ir šiaip, 

net tie, kurie nevartoja interneto galbūt, nemoka naudotis dar.“; „Man padėtų, turėtų būti institucija, nežinau net kokia, 

tikrai ne Delfi.“; „Kartais tiesiog vat iškrenta natūraliai telefone ten kokiam Delfi ar 15 minučių straipsnis. Ten būna apie 

kokią produktų sudėtį ar kažką tai, visada pasiskaitai, pasidomi, ką ten atranda ir ko rekomenduoja žmonėm vengti, 

domina ta informacija. Bet taip specialiai, tiesiog dėl laiko, neieškai, negooglini. O informacijos, be abejo, visko yra, tik 

norėk domėtis ir studijuot.“; „Bet ten tuose visuose portaluose tai straipsniai yra užsakyti.“; „Tie patys pardavėjai. Tai 

tais straipsniai remtis nelabai galima.“; „Geriausiai mokslinių straipsnių pasiskaityti.“; „Švietimas nuo mažumės, nuo 

mokyklos pradinių, kad tie vaikai būtų daugiau dominami šitais dalykais, koks poveikis organizmui, kas įtakoja tuos 

neigiamus produktus, kokios pasekmės, tai jau jie supras. Nes dabar va dukra jau aštuntokė, jau penktoj klasėj ji girdėjo 

pamokose kažkur, diskusijose per biologiją, kad tas cukrus taip nesveika, kas tie sveiki produktai, kas jie yra, skaito 

sudėtį parėjus, nagrinėja, sako, kad man nepirk nesveikų produktų. Atsiranda toks užsidegimas ir noras kažką sužinoti, 

vadovautis jau sveikai. Na, aišku, tai būna laikina dažniausiai, paskui praeina ir paskui jau žiūrėk, kad paskui palaipsniui 

viskas ir važiuojam toliau - čipsai.“; „Veiksmingas, manau, ir tėvai, ir šeimoj, jeigu būtų bendra viskas, jeigu sistemingai 

ir rimtai būtų visur aplinkoj, tai aš manau kažkiek, kad daug laiko turėtų praeit, kad paveiktų.“; „Tai va prie tos priemonės, 

vėlgi, aš pamatysiu, kai ateisiu pirkti. Aš galbūt ir aplinkoj turėčiau gauti informacijos kažkokios, ar ne? Švietimu 

vadinkime, informavimu, koks yra požiūris, koks ženklinimas. Pagal kokius kriterijus, kad aš eidama pirkti turėčiau tokį 

bendrą supratimą, kad turiu teisę rinktis tą produktą, kuris yra, tarkim, taisyklingai sužymėtas, ir atspindi jo tokią 

originalią pradžią.“; „Analogiškai, ką kolegė sako, daugiau informacijos pakelyje, arba, kad tos dulkės, lapeliai. Vat šitoj 

sritį apie arbatas yra, ar čia vartotojų teisių gynėjų, ar dar kas. Va dėl arbatų jau yra šioks toks supratimas suformuotas, 

ką tu rinkis. Rinkis lapelį, nes reikia, kaip jūs sakot, aromatizuoto pakelio ar dar kažko. Tai va tik per švietimą, ko gero, 

būtų galima ir tuos dalykus paaiškinti.“ 

Kiti lūkesčiai 
[Citatų skaičius-11] 

„<...>Tai ko gero vienintelė sritis, kur šiaip visuomenė turi šiokį tokį supratimą, kaip yra pagamintas, ir kaip jis paskui 

veikia produktas, tai yra vaistai. Ar ne? Mes žinom originalius, ir žinom generikus. Visi puikiausiai. Tai ko gero, galbūt 

reikėtų galvot apie maisto produktus lygiai taip pat. Gamintojų šalyse, ten kur yra tradicinis produktas, ar brand’as, ar 

gal ir be brand’o tradicinis. Tiesiog jis visada bus geresnis negu gamintas platinimui. Jau kaip generikas. Nu tai vėl vat 

toks.“; „<...>Na aš įsivaizduočiau, kad tenka girdėti iš tam tikrų direktyvų priimamų Europos Sąjungos lygmeniu ir 

 



 
 

81 

 

panašiai, kišimosi į verslą yra labai daug, ir galbūt tai, kas valstijose būtų visiškai neįsivaizduojama, pas mus yra 

pritaikoma praktikoje ir panašiai. Tai Europos Sąjungos lygmeniu, manau, kad visai realus variantas, jeigu priimti tam 

tikras direktyvas, jog sakykim maisto pakaitalai, viena jų kažkokia grupė yra labiau kenksminga, visiškai nesvarbu kokia 

procentinė išraiška, yra labiau kenksminga.“; „Kontrolės, informavimo, kompleksinė priemonė, taip.“; „Aš būčiau 

verslininkas, aš vesčiau ir tuos ir tuos. Aišku kainos skirsis, kurią nori tą ir pirk. Ir vokiečiui skirta ir Lietuvai skirta jeigu 

kaina skirsis prašau pirk, tai būtų teisingiausia. Viskas. Problema išspręsta.“; „Ypatumus kažkokius, kažkokias 

receptūras, tai būtų netgi neįdomu, nu aš manau, čia galbūt daugiau šneka eina apie tai, kad ta kokybė turi būti įvertinta 

kaina, tai būtų gal atitinkama kaina. Juk mes pykstam ne dėl to, kad sakykim, kitam gal tas Jacobs visiškai skanus, bet 

juk didžiąja dalimi viskas atsimuša į kainą. Kodėl aš turiu mokėti, sakykim, aukštesnę kainą už tai, kad aš gal netgi 

būčiau nežinojusi, bet kada pradėjo šnekėti per televiziją visi, tada išaiškėjo, kad vis tik ta kokybė jinai skiriasi, juk yra 

daugybė žmonių, kurie jie nematę tos vokiškos tiesiog tikros kavos, jie ten tų šokoladų nevalgė atvežtų iš kažkur, tai 

jiem visiškai čia skonis tas visai neblogas..“; „Viskas atsiremia į tą ekonominę būklę šalies, ar ne, tai va, tarkim, žmonės 

ne visi gali sau leisti pirkti tuos brangesnius produktus, ir gerai ta pati Optima linija, ar kažkas, kas ten yra pigiausia, jie 

perka, o vaikai mato, ką parsineša namo vakarienei, ir jiems užauga toks įprotis, kad nu va čia aš tokį nusipirksiu pats, 

ir vat gaunasi toks užburtas ratas.“; „Būtinai. Jeigu yra net nepagamintas originalas, vadinasi, "skirta Lietuvai", "skirta 

Lenkijai", todėl kad, pas mus gali būt žmonės, kurie pasakys "mums reikia prastesnio, bet pigesnio daikto", tai bus 

skirta Lietuvai, grynai, tai turi būt parašyta. Bet turėtų būti dvi prekės - ir tokia, ir tokia.“; „Tai taip, jeigu trūksta 

informacijos, vienas dalykas, antras dalykas - tu negali kasdien važiuot į Vokietiją nusipirkt tų produktų ir šiek tiek 

liekam prie savo geldos, jo.“; „Tai aš manau, kad jeigu ten būtų šalia, kaip pavyzdys, trys šokoladai, ir kad ir kaina jo 

būtų mažesnė, bet pažymėta, kad jis yra ten mažiau tų visų gerųjų medžiagų visokių sudėta, kas nelabai sveika, tai 

gal ir būtų naudinga.“; „Aš manau, kad tie žmonės, kurie šiuo metu neperka, jeigu ten jiems ir pasakysi, kada čia yra 

tik sveikas daiktas, nemanau, kad pakeis įpročius. Bet aš manau, kad jeigu diferencijuotų tarkim, kur yra kokybiškas 

daiktas, kur čia daugiau įdėta kokybės, kur mažiau, tai tikrai manau, kad žmonės rinktųsi tą kokybišką daiktą. Nes 

kartais tikrai ieškai, esi pasiryžęs sumokėt daugiau, bet duokit man tą kokybišką daiktą. Bet nu kartais tiesiog nerandi, 

gal kartais per mažai ieškai, nu bet ne visą laiką tikrai gali rasti tokio kokybiško, kokio norėtum.“; „Mes neturim iš ko 

rinktis, jeigu galėtumėm nuvažiuot ten į tą Vokietiją, tai ir pirktumėm..“ 
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8 priedas. Kiti su galimai dvejopa tarptautinių produktų (prekių ženklų) kokybe susiję klausiamai 

 

Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

   

Atsirado brendų padirbiniai 
[Citatų skaičius-3] 

„Bet čia buvo bloga praktika, labai įsitiki, kad iš Vokietijos atveš, tai paskui, kas pasidarė? 

Tai Persil milteliai pradėjo lįst kažkokioj tai įdomioj pakuotėj, pasirodė, kad ten ne Persil, o ten kažkur tai 

ar Šančiuose, kažkur tai, kažkoks tai skystas stiklas dar su kažkuo ten sumaišyta ir tipo ten tie.. Pagavo 

ten su tais padirbtais gi..“; „Bet kai atvejis, bet kai klausėm sakau čia žinai ta kava. Taip, taip viskas jo 

čia mes parsivežam. Nu gerai, nu nusipirkom. Nu bet skonis tai ne tas. Nu tikrai, atvežė iš ten ir paėmėm 

va šitaip sudėjom. Nu žiūrim, nu kur, nu čia pavadinimas tas pats. Bet kai čia atvertėm ne tas pats. Nu 

tai taip ir aha ne tas pats. Tai gal tada tas dešimt, dvidešimt centų brangiau, bet čia jau ne tas pats tikrai.“; 

„Ir praktika rodo, kad pavyzdžiui kaip būna tose "Maximose" akcijos, "Iki" ten nežinau bele kuriuose 

prekybos centruose. Mūsų visi turginukai nuvaro, prisiperka. Tai jau ant to kanto mūsų jau nebeapgausi. 

Nes tu matai "Lidl" kokia ten prekė būna nukainuota ir jeigu muštis ten kol tu pasiimi ir paskui su ta pačia 

turgui stovi tris kartus brangesne. Tai jau ant to kanto mes jau patys pagavom.“ 

 

LIDL parduotuvės efektas 
[Citatų skaičius-20] 

„<...>Lidl'e, aš pavyzdžiui, taip pat susidūręs su kainom, tiesa, ten buvo kainos labai didelis skirtumas 

dėl, šitam pačiam Lidl'e dėl  tų visų buitinių prietaisų, tai tie patys prietaisai Lenkijoj, tie patys prietaisai 

Vokietijoj, kur čia kainuoja apie 50 eurų, tarkim, tenais 10 -15 eurų nuo tokios sumos yra skirtumas. Ir 

tas pats lygiai su maisto produktais. Pavyzdžiui, Lenkijoj Lidl'e yra žymiai pigiau, ne viskas, bet didžioji 

dalis tų pačių maisto produktų, Vokietijoj Lidl'e irgi ten 3-5 procentai, tai čia didžioji dalis, ne visi, bet 

didelė dalis yra pigiau negu Lietuvoj.“; „Jeigu apie Lidl'ą, tai buvau 3 kartus, visus labai gerai atsimenu, 

bandžiau mokytis, ką man čia pirkti, sekėsi sunkiai. Nes kai pirmą kartą buvau, <...> Ir sakau, nieko prieš, 

bandžiau pirkti varškės, bet nepatiko, kad ten iškart didesni lyg pasirodė pakeliai arba įpakavimas kitas, 

visgi turbūt žmogaus prisirišimas labai daug. Ateini, žinai, ten Žemaitijos, tas, tas, tas, paimi, Rimi vėl ten 

kažkokius žinai. Čia ateini, nežinai nieko ir dar toli nuo namų.“; „Aš manau, kad dauguma žmonių 

atsirenka parduotuvėj, pavyzdžiui, aš pati, atsidaro Lidl'as, jau labai džiaugiuosi - vaisiai, džiovinti vaisiai, 

riešutai, geresnės kokybės nėra nei vienoj parduotuvėj.“; „Mano draugas lyg sakė, kad dauguma, 

pavyzdžiui, Rokiškio pienas ar kažkas panašaus, tai Lidl'as užsideda savo etiketę Pilos. Tai sako, kaip 

ir tas pats, tik kad savo etiketę tokią užsideda.“; „Kokybės atžvilgiu Lidl'as tikrai lenkia parduotuves.“; 

„Draugo brolis turi šiltnamių ūkį ir sakė, nu va duoda didiesiems prekybos centrams sakė, 

sako Lidl'ui nepraeis, nes Lidl'as ne tik žiūri, kur aš pakuoju, sako, eina visur, sako, jie eina ir eis į šiltnamį 

ir dar sako.. Ten sako reikalavimai patys didžiausi, patys didžiausi šiai dienai reikalavimai yra daržovėms, 

daržoves gali drąsiai pirkt iš Lidl'o, nes tikrai bus kokybė.“; „Bet netgi, kad ir kalbant apie tą patį 

vat Lidl'e, kiek pastebėjau, kai būna prekės pigiau, dar žiūrėkit kiek laiko galioja tos prekės, 

o Maximoj paskutinę minutę nukainoja.“; „Vaisiai, daržovės, džiovinti vaisiai, tai tikriausiai prasčiausi 

yra Maximose turbūt. Nes ten žiauriai. Nes ten žiūriu aš tuos visus vaisius, aš iš tikrųjų ir Lidl'e mažai 

perku, aš atsisiunčiu viską, man atveža iš Prancūzijos, tai aš va turiu palyginimą, kokios džiovintos 

Lidl tinklas tyrimo dalyviams siejasi su 

kokybe. Jis siejamas su Vokietija, kuri 

laikoma šalimi kokybės etalonu. Todėl šio 

tinklo parduodama produkcija, tyrimo 

dalyviams, atrodo patikimesnė. Dalis tyrimo 

dalyvių įsitikinę, kad šio tinklo parduotuvėse 

parduodamos prekės yra gaminamos ne 

vietinėje rinkoje, o Vokietijoje. Šio tinklo 

prekiniai ženklai laikomi tarptautiniais. 
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slyvos, ką man atsiunčia ir aš kai nueinu į Maximą, aš ten jau seniai neperku toj Maximoj, bet vat panašiai 

radau Lidl'e. Ir riešutai, ir džiovinti vaisiai, ir taip vaisiai, ir ten yra skyrius ekologiškas tų visų produktų ir 

aš pasižiūrėjau Lidl'e ištisai vat moterys stovi, renka, visą laiką prižiūri, kad va jeigu ne toks, kad nebūtų.“; 

„Pagrinde savo, bet jų kokybė gera.“[Kalbama, kad Lidl turi savo prekių ženklus, o ne tarptautinius]; 

„Jacobs'as  dabar jau yra, yra jau, jau po biški, Coca-Cola atsirado, Coca-Colos gi nebuvo, jie turėjo 

savo, tarp kitko, man jų geresnė, ten ta jų.“ [Kalbama, kad Lidl turi savo prekių ženklus, o ne tarptautinius]; 

„Aš turiu konkretų pavyzdį iš savo patirties. Nuo 2015 iki 2017 metų gyvenau Jungtinėje Karalystėje ir 

savo visus maisto produktus pagrinde pirkau Lidl'e. Ir ten buvau atradus vieną labai skanų šokoladą, 

neatsimenu aš jo pavadinimo, bet jis buvo labai skanus ir aš jį pirkdavau bent kartą į mėnesį. Ir kai grįžau 

gyventi į Lietuvą, nuvažiavau į tą patį Lidl'ą, pasiėmiau tą patį šokoladą ir jis atsimenu buvo su riešutais, 

Anglijoje kai pirkau šokoladas buvo su riešutais grynais, tais neskaldytais, bet pilnais. Ir sakau, kai 

nusipirkau šitą šokoladą iš Lietuvos, skonis buvo toks, kad galvojau ar jisai, ar jo galiojimas yra 

pasibaigęs, ta prasme, ar riešutų galiojimas pasibaigęs, ar pačio šokolado, tai yra viena. Ir antra, riešutai 

buvo suskaldyti smulkiausiai, kad, atrodo, rašoma pakuotėje, jog tai yra su riešutais šokoladas, bet realiai 

tu tų riešutų net nejauti. Jie yra įmaišyti į pačią sudėtį.“; „Aš dėl šokolado dar irgi galėčiau pasakyti. Vat, 

aš niekada nepirkdavau pieniško šokolado, jis man toks muilas Lietuvoj. Ir mano sūnus labai mėgsta 

iš Lidl'o tą pienišką šokoladą, tokioj mėlynoj pakuotėj, būtent pieniškas, ko aš nevalgau. Ir aš paragavau, 

ir man jis skanus. Šiaip aš pieniško nemėgdavau, jis man toks kažkoks susigumuliuoja, kažkoks netikras, 

o vat Lidl'o tas pieniškas, mėlynoj pakuotėj, jis man, atrodo, nu, neblogas. Aišku, nepalyginsi su tuo, kur 

kakavos 75 procentai, bet vis tiek.“; „Man ne, nes aš esu išbandžiusi daug produktų iš Lidl ir kai kurie jų 

yra tikrai prasti ir akivaizdu, kodėl jie pigūs, suverda į gumulą kažkokį. Bet jie turi produktų, kurie yra tikrai 

skanūs. Ten, pavyzdžiui, yra labai skanus jų jogurtas, labai skani grietinė, labai skanūs šokoladai, tarp 

kitko, labai skani kakava ir jie yra tikrai geri. Nu, geri mano subjektyvia nuomone. Tai kartais nustebina 

tai, kad yra pigu iš tokio pigaus tinklo, bet visai gerai.“; „Ir pasižiūriu kartais kokiam nors Iki yra fetos sūris 

už 2 eurus ir Lidl'e yra fetos sūris už 1 eurą. Ir aš perku iš Lidl'o.“; „Ir jie yra iš Lenkijos, tarp kitko. Aš 

pasižiūriu, ten viskas iš Lenkijos, ir varškė.“[kalbama apie Lidl asortimentą]; „Čia iš Lidl perku tą 

kibirėliais. Tai visai kitokie skirtumai.“; „Tą patį Helmans majonezą. Dabar tikrai, va prieš šias šventes. 

Yra du skirtingi dalykai. Pirkau vieną Maximoj, nes buvo akcija. Kitą vyras pirko iš Lidl. Tai žinokit, kur 

Maximoj tai vos ne vanduo buvo už tą eurą penkiasdešimt devynis. O Lidl mokėjo brangiau, man atrodo 

du eurus su centais. Nu jisai buvo, nu kabini ir jisai kaip grietinė. Tai va paprastas majonezas, skirtingose 

parduotuvėse. Populiarus majonezas. Ir va Maximoj jis buvo baltesnis. O Lidl jis buvo daug geltonesnis.“; 

„Iš Lidl pirkau irgi žuvį vieną kartą. Ir galvojau, čia Maximoj buvau nusipirkęs. Nu grynai brač, pasūdyta 

tokia kaip kaimiški parūdiję lašiniai. Nu skonis, ką tu. Iš Lidl pasiėmiau, visai kitokia. Irgi ten suomių. 

Suomių atvežtą, iš Suomijos. Lydeka, visai kitokio skonio. Sultinga ir skani. Nusiperki iš Maximos sausa. 

Grynai duok žmogui į galvą ir pramuši.“; „Kažką tokio yra manoji nupirkusi per šias šventes, kad kažkokį 

majonezą, kai darė baltą mišrainę. Man atrodo, kad iš Lidl. Tai jau tas visai kitas skonis buvo. Nes ta 

lietuvišką pasiėmus tai ten skonio net nėr.“; „Ką žinau tokį tarptautinį tai tą „Pilos“. Ką žinau nu man. Nu 
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Kategorija Autentiški dalyvių pasisakymai (kalba netaisyta) Apibendrinimas 

Lidl‘e toks, iš lenkų nežinau kieno jis. Man jis asmeniškai, man jis nepatinka. Jis man neskanus. Jis man 

per tirštas. Per ilgai, man labai apgaulingai ilgai laiko. Tai aš jau geriau nusiperku Lietuvoj praskiestą 

vandenį tada.“; „Tai čia tas pats palyginus Lidl prekes. Imi tą pačią prekę Lietuvoj ir imi Škotijoj arba 

Vokietijoj, kaip čia sesė su vyru pasakojo. Tai irgi skonis visai kas kitas, skiriasi.“ 
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2. Apklausos žmonių susibūrimo vietose, keičiant vertinamo produkto aprašymus, 
tyrimo rezultatai 

2.1. Tyrimo metodika, organizavimas, atlikimas 

Tyrimo tikslas – nustatyti, kaip vartotojai vertina pateiktus produktus (pvz., jų kokybę, kainos ir 
kokybės santykį, pasitikėjimą gamintoju) ir tikėtiną savo elgseną (ketinimą pirkti, lojalumą,), kai apie 
produktą pateikiama skirtinga pardavimo partijos, kilmės šalies, kokybės vienodumo/skirtingumo ES 
šalyse narėse, išskirtų sudėtinių dalių, kiekio pakuotėje bei kita informacija (priklausomai nuo sukurtos 
metodologijos). Apklausos metu sudaromos skirtingos tapačios imtys, kurių metu rotacijos principu 
respondentams priskiriama atsakyti į klausimus apie skirtingus produktus (prekių ženklus), kurių sudėties 
savybės, pardavimo šalys ir kokybės garantijos ar kita informacija skiriasi. Sumodeliuotų situacijų 
rezultatai palyginamai su kontrolinės grupės, kurioje parodyti produktai neturi jokio išskirtinio aprašymo, 
rezultatais (angl. randomised trials with control group metodas). 

Tyrimo metodas – kiekybinė tiesioginė apklausa. 

Tyrimo organizavimas ir atlikimas. Tyrimas atliktas Kauno ir Marijampolės miestuose taikant 

tiesioginės apklausos būdą (PAPI, angl. paper and pencil) 2019 m. sausio mėn. Tyrimo metu buvo apklausti 

720 respondentų. 

Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti buvo sukurtas klausimynas, kuriame buvo pateikti 9 bendro 
pobūdžio kintamieji, nusakantys, į ką kreipiamas dėmesys renkantis maisto produktą (keturių balų skalė: 
„visai nesvarbu“, „nesvarbu“, „svarbu“, „labai svarbu“), 4 sociodemografiniai požymiai (lytis, amžius, 
išsimokslinimas, pajamos), vienas klausimas apie alergiškumą maisto produktams bei vienuolika teiginių, 
vertinančių skirtingus aspektus apie vertinamąjį maisto produktą (penkių balų skalė: „tikrai ne“, „greičiau 
ne“, „greičiau taip“, „tikrai taip“, „sunku pasakyti“): 

1. Žinau šį produktą (prekės ženklą) 
2. Šį produktą (prekės ženklą) esu vartojęs / vartoju 
3. Esu vartojęs šį produktą, skirtą kitų (ne Lietuvos) šalių rinkoms  
4. Man svarbu, kur yra pagamintas šis produktas 
5. Man svarbu, kurioms šalims vartoti skirtas šis produktas 
6. Šis produktas (prekės ženklas) pasižymi aukšta kokybe 
7. Mane tenkina šio produkto kainos ir kokybės santykis 
8. Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia pasitikėjimą 
9. Šis produktas pasižymi geromis skoninėmis savybėmis 
10. Tikrinu / žinau šio produkto sudėtį, sudėtines dalis 
11. Šio produkto (prekės ženklo) kokybė vienoda visose Europos Sąjungos šalyse 

 

Visi vienuolika teiginių kaskart buvo pateikti vertinant kiekvieną iš septynių tarptautinių prekių 
ženklų maisto produktų bei vertinant hipotetinę prekę („bet kokį tarptautinio ženklo maisto produktą“): 

1. Kava Jacobs 

2. Šokoladas Schogetten 

3. Sūris President 

4. Gėrimas Coca-Cola 

5. Sultinys Maggi 

6. Kečupas Heinz 

7. Traškučiai Pringles  

8. Hipotetinė prekė – „bet koks tarptautinio ženklo maisto produktas“. 
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Tarptautiniai prekių ženklai

Kava Jacbs
Šokoladas 

Schogetten
Sūris 

President
Gėrimas 

Coca-cola
Sultinys 
Maggi

Kečupas 
Heinz

Traškučiai 
Pringles

Hipotetinė 
prekė

Vaizdinė produktų schema pateikiama paveiksle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 pav. Tyrimui pasirinktų produktų schema (nuotraukos asociatyvios) 

 

 

Tyrimo sąlygos ir tyrimo imtis. Buvo pasirinkti du stimulai – produkto kilmės šalis ir produkto 
realizavimo šalis. Produkto pagaminimo šalimi buvo pasirinktos Vokietija ir Lietuva, produkto realizavimo 
šalimis buvo pasirinktos dvi šalių grupės. Viena – „Vokietija, Danija, Olandija“, kita – „Lietuva“ ir „Latvija“. 
Taigi viena respondentų grupė vertino visus aštuonis produktus, kurie yra pagaminti Vokietijoje ir skirti 
realizuoti Vokietijoje, Danijoje, Olandijoje. Kita grupės vertino produktus, kurie yra pagaminti Vokietijoje 
ir skirti realizuoti Lietuvoje ir Latvijoje ir t. t.  

 

2 Lentelė. Tyrimo imtis ir tyrimo sąlygos 

  
Apklausos atlikimo vieta, 

respondentų skaičius 

Respondentų grupė: Pagaminimo šalis : Realizavimo šalis Kaunas Marijampolė 

I grupė: Vokietija : Vokietija/Danija/Olandija 80 80 

II grupė: Vokietija : Lietuva/Latvija 80 80 

III grupė: Lietuva : Vokietija/Danija/Olandija 80 80 

IV grupė: Lietuva : Lietuva/Latvija 80 80 

V grupė (kontrolinė): Nenurodoma šalis : nenurodoma šalis 40 40 

Iš viso: 360 360 

 

Duomenų analizės metodai. Duomenys analizuoti naudojant IBM SPSS Statistics 20 bei MS Office 

2010 Excel programas. Rezultatai analizuoti naudojant aprašomosios, lyginamosios bei daugiamatės statistikos 

metodus. Skirtumams tarp grupių įvertinti naudojamas chi kvadrato bei Games-Howel kriterijai. 

  

Bet koks 

tarptautinio 

prekės ženklo 

maisto 

produktas 
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2.2. Sociodemografiniai respondentų požymiai 

 

 

13 pav. Sociodemografiniai respondentų požymiai 

 

 

 

  

48 %

52 %

21 %

19 %

20 %

20 %

12 %

8 %

11 %

55 %

34 %

1 %

4 %

15 %

24 %

20 %

16 %

12 %

5 %

2 %

86 %

14 %

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

18–30 m.

31–40 m.

41–50 m.

51–60 m.

61–70 m.

> 70 m.

Išsimokslinimas

Pagrindinis

Vidurinis / spec. vidurinis / profesinis

Aukštasis

Pajamos vienam ūkio nariui

Nėra pajamų

< 200 Eur

201–300 Eur

301–400 Eur

401–500 Eur

501–600 Eur

601–700 Eur

701–1000 Eur

Virš 1000 Eur

Alergija maisto produktams, sudėtinėms dalims

Galiu valgyti viską

Esu alergiškas, negaliu visko valgyti



 
 

88 

 

2.3. Kaip dažnai ir atidžiai tikrinama produkto sudėtis 

 

 

 

 

 

 

14 pav. „Kaip dažnai žiūrite / žinote maisto produktų sudėtį?“ 

 

 

 

15 pav. „Kaip atidžiai žiūrite, analizuojate maisto produktų sudėti?“ 

 

 

 

 

 

  

11 % 33 % 35 % 21 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kaip dažnai žiūrite / žinote maisto produkto sudėtį?

Beveik visada pažiūriu Dažnai pažiūriu Retai pažiūriu Beveik niekada nežiūriu

8 % 36 % 35 % 21 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kaip atidžiai žiūrite, analizuojate maisto produktų sudėtį?

Labai atidžiai Gana atidžiai Neatidžiai Visiškai neatidžiai

44 proc. respondentų tikrina / žino perkamų maisto 

produktų sudėti, 11 proc. iš jų – tą daro „beveik visada“.  

44 proc. atidžiai analizuoja maisto produktų sudėtį, 8 proc. 

iš jų tai daro „labai atidžiai“. 

 

44 % 

44 % 



 
 

89 

 

2.4. Kokie kriterijai svarbūs, renkantis maisto produktus 

 

 

16 pav. „Kiek svarbūs išvardinti kriterijai renkantis maisto produktus?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 %

13 %

13 %

24 %

36 %

52 %

55 %

28 %

41 %

47 %

46 %

48 %

41 %

42 %

40 %

34 %

28 %

22 %

14 %

6 %

26 %

11 %

12 %

9 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Produkto pakuotė (pvz., ekologiška,
ne plastikinė ir kt.)

Prekės ženklas (firma)

Kilmės šalis

Sudėtis (sudėtinės produkto dalys,
priedai, jų rūšys)

Produkto sveikumas apskritai

Produkto kaina

Skoninės savybės (svarbu, kad
produktas būtų skanus)

Kiek svarbūs išvardinti kriterijai renkantis maisto produktus?

Labai svarbu Svarbu Mažai svarbu Visai nesvarbu

Respondentų nuomone, svarbiausi kriterijai, renkantis maisto produktus, yra produkto skoninės 

savybės (96 proc.), produkto kaina (93 proc.) bei produkto sveikumas (84 proc.). Mažiau svarbu yra 

produkto sudėtinės dalys (70 proc.), produkto kilmės šalis (60 proc.), prekės ženklas (44 proc.), 

produkto pakuotė (34 proc.). 
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2.5. Tiriamųjų septynių produktų ir hipotetinio produkto vertinimas 

2.5.1.  Tiriamų produktų žinojimas 

 

17 pav. „Žinau šį produktą (prekės ženklą)“ vertinimas 

 

 

 

 

2.5.2.  Produktų  vartojimas 

 

18 pav. „Šį produktą (prekės ženklą) esu vartojęs / vartoju“ 
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5
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3

2

8

7

7

3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sūris President

Kečupas Heinz

Traškučiai Pringles

Sultinys Maggi

Šokoladas Schogetten

Kava Jacobs

Gėrimas Coca-Cola

Žinau šį produktą (prekės ženklą)

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

47

50

52

59

62

65

63

13

12

14

18

17

15

18

10

8

10

8

9

9

8

30

29

23

14

12

11

11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sūris President

Traškučiai Pringles

Kečupas Heinz

Sultinys Maggi

Gėrimas Coca-Cola

Kava Jacobs

Šokoladas Schogetten

Šį produktą (prekės ženklą) esu vartojęs / vartoju )

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

Respondentai geriausiai žino gėrimo Coca-Cola (99 proc.) bei kavos Jacobs (98 proc.) prekinius ženklus. Toliau 

seka šokoladas Schogetten (94 proc.), sultinys Maggi (94 proc.), traškučiai Pringles (89 proc.), kečupas Heinz  

(88 proc.), sūris President (86 proc.). 

Respondentai dažniausiai yra ragavę šokolado Schogetten (81 proc.), kavos Jacobs (79 proc.), gėrimo Coca-Cola 

(79 proc.), sultinio Maggi (77 proc.). Mažesnė respondentų dalis yra ragavę kečupo Heinz (66 proc.), traškučių 

Pringles (62 proc.), sūrio President (60 proc.). 
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2.5.3.  Produktų, skirtų kitų šalių rinkoms,  vartojimas  

 

19 pav. „Esu vartojęs šį produktą, skirtą kitų (ne Lietuvos) šalių rinkoms“ 
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28

11
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4

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sultinys Maggi

Sūris President

Traškučiai Pringles

Kečupas Heinz

Šokoladas Schogetten

Gėrimas Coca-Cola

Kava Jacobs

Esu vartojęs šį produktą, skirtą kitų (ne Lietuvos) šalių rinkoms

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

Respondentai dažniausiai yra ragavę šiuos produktus, gamintus kitoms rinkoms: kavą Jacobs (55 proc.), gėrimą 

Coca—Cola (39 proc.). Mažiau – šokoladą Schogetten (35 proc.), kečupą Heinz (34 proc.), traškučius Pringles(24 

proc.), sūrį President (24 proc.), sultinį Maggi (21 proc.). 
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2.5.4.  Svarbumas dėl produkto kilmės šalies  

 

20 pav. „Man svarbu, kur yra pagamintas šis produktas“ 

 

 

 

 

2.5.5.  Svarbumas dėl produkto pardavimo (realizavimo) šalies  

 

21 pav. „Man svarbu, kurioms šalims vartoti skirtas šis produktas“ 
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Man svarbu, kur yra pagamintas šis produktas
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Traškučiai Pringles
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Sultinys Maggi
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Kečupas Heinz

Šokoladas Schogetten

Kava Jacobs

Hipotetinė prekė

Man svarbu, kurioms šalims vartoti skirtas šis produktas

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

Vertindami hipotetinį, t. y. bet kokį tarptautinio prekės ženklo maisto produktą, 66 proc. respondentų nurodo, 

jog jiems yra svarbu produkto kilmės šalis. Vertinant konkrečius prekių ženklus svarbumas yra mažesnis: kava 

Jacobs (58 proc.), šokoladas Schogetten (42 proc.), kečupas Heinz (41 proc.), sūris President (38 proc.), sultinys 

Maggi (36 proc.), gėrimas Coca-Cola (29 proc.), traškučiai Pringles (27 proc.). 

Vertindami hipotetinį, t. y. bet kokį tarptautinio prekės ženklo maisto produktą, 57 proc. respondentų nurodo, 

jog jiems yra svarbu produkto realizavimo šalis. Vertinant konkrečius prekių ženklus svarbumas yra mažesnis: kava 

Jacobs (50 proc.), šokoladas Schogetten (40 proc.), kečupas Heinz (37 proc.), sūris President (37 proc.), sultinys 

Maggi (34 proc.), gėrimas Coca-Cola (29 proc.), traškučiai Pringles (28 proc.). 
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2.5.6.  Prekės ženklų kokybės vertinimas  

 

22 pav. „Šis produktas (prekės ženklas) pasižymi aukšta kokybe“ 

 

 

 

 

2.5.7.  Produktų kainos ir kokybės santykio vertinimas  

 

23 pav. „Mane tenkina šio produkto kainos ir kokybės santykis“ 
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Iš visų tyrime pateikiamų produktų respondentai tinkamiausiu „kainos ir kokybės santykiu“ laiko šokoladą 

Schogetten (65 proc.). Toliau mažėjimo tvarka eina sultinys Maggi (61 proc.) kava Jacobs (55 proc.), kečupas 

Heinz (54 proc.), Coca-cola (44 proc.), sūris President (43 proc.), traškučiai Pringles (33 proc.). 

Vertindami pateiktų produktų kokybę, respondentai geriausiai įvertino šokoladą Schogetten (73 proc.), sūrį 

President (65 proc), kečupą Heinz (64 proc.), kavą Jacobs (62 proc.), sultinį Maggi (51 proc.), gėrimą Coca-Cola 

(42 proc.), traškučius Pringles (41 proc.). 
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2.5.8.  Pasitikėjimo prekės ženklais vertinimas  

 

24 pav. „Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia pasitikėjimą“ 

 

 

 

 

 

 

2.5.9.  Skoninių savybių vertinimas  

 

25 pav. „Šis produktas pasižymi geromis skoninėmis savybėmis“ 
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Iš pateiktų vertinimui tarptautinių prekės ženklų respondentams didžiausią pasitikėjimą kelia šokoladas 

Schogetten (76 proc.), mažesnius vertinimus surinko kiti prekės ženklai – sūris President (68 proc.), kečupas 

Heinz (67 proc.), kava Jacobs (67 proc.), sultinys Maggi (64 proc.), Coca-Cola (48 proc.), traškučiai Pringles  

(44 proc.).  

Apskritai tarptautinių prekės ženklų vertinimas yra aukštas – 85 proc. respondentų nurodė pasitikintys 

hipotetine preke, t. y. tarptautinio prekės ženklo produktu be jokio konkretaus pavadinimo. Ir šis vertinimas yra 

aukštesnis nei konkretūs minimi prekių ženklai apklausoje. 

Geriausiomis skoninėmis 

savybės, anot respondentų, 

pasižymi šokoladas 

Schogetten (77 proc.), toliau 

rikiuojasi sultinys Maggi (68 

proc.), kava Jacobs (63 

proc.), kečupas Heinz (62 

proc.), Coca-Cola (60 proc.),  

sūris President (59 proc.), 

traškučiai Pringles (53 proc.). 
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2.5.10. Žinojimas apie produktų sudėtines dalis  

 

26 pav. „Tikrinu / žinau šio produkto sudėtį, sudėtines dalis“ 

 

 

 

 

2.5.11. Produktų kokybės vienodumo ES šalyse vertinimas  

 

27 pav. „Šio produkto (prekės ženklo) kokybė vienoda visose ES šalyse“ 
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Žymiai mažiau respondentai žino sudėtines produktų dalis (25–34 proc.). Labiausiai žinoma yra kečupo Heinz 

(34 proc.), sūrio President (33 proc.), gėrimo Coca-Colos (32 proc.), šokolado Schogetten (32 proc.), kavos Jacobs 

(31 proc.), sultinio Maggi (30 proc.), traškučių Pringles (25 proc.) sudėtinės dalys.  

42–69 proc. respondentų nepritaria, jog konkrečių prekių ženklų kokybė yra vienoda ES šalyse. Labiausiai 

nepritariama dėl kavos Jacobs (69 proc.), šokolado Schogetten (51 proc.), gėrimo Coca-Cola (53 proc.), kečupo 

Heinz (53 proc.), sūrio President (49 proc.), sultinio Maggi (42 proc.) produktų kokybės. 

Apskritai, tarptautinio ženklo kokybės vienodumu netiki 61 proc. respondentų, trečdalis – linkęs pasitikėti 

(hipotetinės prekės vertinimas). 
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2.6. Stimulo poveikis produkto savybėms 

 

 

 

 

 

3 Lentelė. Tyrimo sąlygos (stimulai) ir grupių imties dydžiai 

               Pagaminimo šalis : realizavimo šalis 

I grupė (160 respondentų)       Vokietija : Vokietija/Danija/Olandija 

II grupė (160 respondentų)                               Vokietija : Lietuva/Latvija 

III grupė (160 respondentų)        Lietuva : Vokietija/Danija/Olandija 

IV grupė (160 respondentų)                                 Lietuva : Lietuva/Latvija 

V grupė (80 respondentų)        Nėra : nėra (kontrolinė grupė) 
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2.6.1. Stimulo poveikis produkto kokybei 

 

4 Lentelė. Stimulo poveikis produkto kokybei („Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“), vidurkis 

Pagaminimo šalis : realizavimo šalis Vidurkis (skalė 1–4) 

Vokietija : Vokietija/Danija/Olandija 2,78 

Vokietija : Lietuva/Latvija 2,58 

Lietuva : Vokietija/Danija/Olandija 3,02 

Lietuva : Lietuva/Latvija 2,61 

Nėra : nėra (kontrolinė grupė) 2,87 

 

 
 

 

 

 

 

5 Lentelė. Stimulo poveikis produkto kokybei („Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“): dispersinės 
analizės rezultatai 

  
Vidurkių 

skirtumas 
Standartinė 

paklaida 
Reikšmingumo 

lygmuo 

95% Pasikliautinasis 
intervalas 

Apatinė riba Viršutinė riba 

I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,200* ,040 ,000 ,09 ,31 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,241* ,044 ,000 -,36 -,12 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,174* ,046 ,002 ,05 ,30 

V grupė kontrolinė -,083 ,053 ,526 -,23 ,06 

II grupė: Vokietija: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,200* ,040 ,000 -,31 -,09 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,441* ,042 ,000 -,55 -,33 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija -,025 ,044 ,977 -,14 ,09 

V grupė kontrolinė -,283* ,051 ,000 -,42 -,14 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,241* ,044 ,000 ,12 ,36 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,441* ,042 ,000 ,33 ,55 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,415* ,047 ,000 ,29 ,54 

V grupė kontrolinė ,158* ,054 ,032 ,01 ,31 

IV grupė: Lietuva: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,174* ,046 ,002 -,30 -,05 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,025 ,044 ,977 -,09 ,14 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,415* ,047 ,000 -,54 -,29 

V grupė kontrolinė -,258* ,056 ,000 -,41 -,10 

V grupė kontrolinė I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,083 ,053 ,526 -,06 ,23 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,283* ,051 ,000 ,14 ,42 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,158* ,054 ,032 -,31 -,01 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,258* ,056 ,000 ,10 ,41 

*. Statistiškai reikšmingi skirtumai (0,05). Games-Howell kriterijus. 

 

 

 

 

Geriausiai vertinti produktai buvo tie, kurie buvo skirti Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkoms. Prasčiausiai 

vertinti produktai buvo tie, kurie buvo gaminti Lietuvos/Latvijos rinkai, nežiūrint į tai, kurioje šalyje jie buvo 

gaminami (Vokietijoje ar Lietuvoje). 

Kontrolinės grupės produktų, t. y., produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas (nenurodyta nei 

kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir 

kt.), vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo produktų, kurie pagaminti Vokietijoje ir skirti 

Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkai. Skirtumai tarp grupių pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 



 
 

98 

 

2.6.1.  Stimulo poveikis produkto kainai („kainos ir kokybės santykis“) 

 

6 Lentelė. Stimulo poveikis produkto kokybei („Mane tenkina šio produkto kainos ir kokybės santykis“), 
vidurkis 

Pagaminimo šalis : realizavimo šalis Vidurkis (skalė 1–4) 

Vokietija : Vokietija/Danija/Olandija 2,75 

Vokietija : Lietuva/Latvija 2,42 

Lietuva : Vokietija/Danija/Olandija 2,73 

Lietuva : Lietuva/Latvija 2,56 

Nėra : nėra (kontrolinė grupė) 2,79 

 

 
 

 

 

 

7 Lentelė. Stimulo poveikis produkto kokybei („Mane tenkina šio produkto kainos ir kokybės santykis“): 
dispersinės analizės rezultatai 

 

  
Vidurkių 

skirtumas 
Standartinė 

paklaida 
Reikšmingu
mo lygmuo 

95% Pasikliautinasis 
intervalas 

Apatinė riba Viršutinė riba 

1 I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

2 II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,337* ,045 ,000 ,21 ,46 

3 III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija ,028 ,049 ,981 -,11 ,16 

4 IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,196* ,051 ,001 ,06 ,33 

5 V grupė kontrolinė -,035 ,056 ,971 -,19 ,12 

2 II grupė: Vokietija: 
Lietuva/Latvija 

1 I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,337* ,045 ,000 -,46 -,21 

3 III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,309* ,046 ,000 -,44 -,18 

4 IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija -,140* ,048 ,026 -,27 -,01 

5 V grupė kontrolinė -,372* ,053 ,000 -,52 -,23 

3 III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

1 I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,028 ,049 ,981 -,16 ,11 

2 II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,309* ,046 ,000 ,18 ,44 

4 IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,169* ,051 ,009 ,03 ,31 

5 V grupė kontrolinė -,062 ,057 ,806 -,22 ,09 

4 IV grupė: Lietuva: 
Lietuva/Latvija 

1 I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,196* ,051 ,001 -,33 -,06 

2 II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,140* ,048 ,026 ,01 ,27 

3 III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,169* ,051 ,009 -,31 -,03 

5 V grupė kontrolinė -,231* ,058 ,001 -,39 -,07 

5 V grupė kontrolinė 1 I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,035 ,056 ,971 -,12 ,19 

2 II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,372* ,053 ,000 ,23 ,52 

3 III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija ,062 ,057 ,806 -,09 ,22 

4 IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,231* ,058 ,001 ,07 ,39 

*. Statistiškai reikšmingi skirtumai (0,05). Games-Howell kriterijus. 

 
 

 

 

Geriausiai vertinti produktai buvo tie, kurie buvo skirti Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkoms bei tie, kurių 

realizavimo rinka nenurodyta (kontrolinė grupė). Prasčiausiai vertinti produktai buvo tie, kurie buvo gaminti 

Lietuvos/Latvijos rinkai, nežiūrint į tai, kurioje šalyje jie buvo gaminami (Vokietijoje ar Lietuvoje). 

Skirtumai tarp grupių, kai produktų realizacijos šalis yra Vokietija/Danija/Olandija su grupėmis, kai realizacijos 

šalis yra Lietuva/Latvija yra statistiškai reikšmingi. Taip pat statistiškai reikšmingai skiriasi ir kontrolinės grupės 

rezultatai su grupių, kuriose realizavimo šalys buvo nurodytos Lietuva/Latvija. Skirtumai pateikti lentelėje. 
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2.6.2.  Stimulo poveikis pasitikėjimui prekės ženklu (gamintoju) 

 

8 Lentelė. Stimulo poveikis pasitikėjimui prekės ženklu (gamintoju) („Šis prekės ženklas (gamintojas) 
kelia pasitikėjimą“), vidurkis 

Pagaminimo šalis : realizavimo šalis Vidurkis (skalė 1–4) 

Vokietija : Vokietija/Danija/Olandija 2,98 

Vokietija : Lietuva/Latvija 2,76 

Lietuva : Vokietija/Danija/Olandija 2,94 

Lietuva : Lietuva/Latvija 2,75 

Nėra : nėra (kontrolinė grupė) 2,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Lentelė. Stimulo poveikis pasitikėjimui prekės ženklu (gamintoju) („Šis prekės ženklas (gamintojas) 
kelia pasitikėjimą“): dispersinės analizės rezultatai 

  
Vidurkių 

skirtumas 
Standartinė 

paklaida 
Reikšmingumo 

lygmuo 

95% Pasikliautinasis 
intervalas 

Apatinė riba Viršutinė riba 

I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,217* ,041 ,000 ,11 ,33 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

,043 ,045 ,881 -,08 ,17 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,225* ,046 ,000 ,10 ,35 

V grupė kontrolinė ,135 ,053 ,075 -,01 ,28 

II grupė: Vokietija: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

-,217* ,041 ,000 -,33 -,11 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

-,175* ,042 ,000 -,29 -,06 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,008 ,042 1,000 -,11 ,12 

V grupė kontrolinė -,082 ,050 ,467 -,22 ,05 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

-,043 ,045 ,881 -,17 ,08 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,175* ,042 ,000 ,06 ,29 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,182* ,047 ,001 ,06 ,31 

V grupė kontrolinė ,093 ,053 ,412 -,05 ,24 

IV grupė: Lietuva: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

-,225* ,046 ,000 -,35 -,10 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija -,008 ,042 1,000 -,12 ,11 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

-,182* ,047 ,001 -,31 -,06 

V grupė kontrolinė -,090 ,054 ,450 -,24 ,06 

V grupė kontrolinė I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

-,135 ,053 ,075 -,28 ,01 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,082 ,050 ,467 -,05 ,22 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

-,093 ,053 ,412 -,24 ,05 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,090 ,054 ,450 -,06 ,24 

*. Statistiškai reikšmingi skirtumai (0,05). Games-Howell kriterijus. 

 

Pasitikėjimui gamintoju turi reikšmės produkto etiketėje pateikiama informacija apie produkto realizavimo šalį/ 

šalis. Labiau produkto gamintoju pasitikima, kai produkto realizavimo šalis yra Vokietijos/Danijos/Olandijos rinka. 

Respondentai mažiau linkę pasitikėti gamintoju tuomet, kai produktas skirtas Lietuvos/Latvijos rinkai. 

Kontrolinės grupės produktų, t. y., produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas (nenurodyta nei 

kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir 

kt.), vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskyrė nei su viena produktų grupe. Skirtumai tarp grupių pateikiami 

žemiau esančioje lentelėje. 
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2.6.3. Stimulo poveikis produkto skoninėms savybėms 

 

10 Lentelė. Stimulo poveikis produkto skoninėms savybėms („Šis produktas pasižymi geromis 
skoninėmis savybėmis“), vidurkis 

Pagaminimo šalis : realizavimo šalis Vidurkis (skalė 1–4) 

Vokietija : Vokietija/Danija/Olandija 3,03 

Vokietija : Lietuva/Latvija 2,82 

Lietuva : Vokietija/Danija/Olandija 3,26 

Lietuva : Lietuva/Latvija 2,94 

Nėra : nėra (kontrolinė grupė) 3,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Lentelė. Stimulo poveikis produkto skoninėms savybėms („Šis produktas pasižymi geromis 
skoninėmis savybėmis“): dispersinės analizės rezultatai 

  
Vidurkių 

skirtumas 
Standartinė 

paklaida 
Reikšmingu
mo lygmuo 

95% Pasikliautinasis 
intervalas 

Apatinė riba Viršutinė riba 

I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,210* ,044 ,000 ,09 ,33 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,230* ,043 ,000 -,35 -,11 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,095 ,045 ,217 -,03 ,22 

V grupė: kontrolinė ,001 ,051 1,000 -,14 ,14 

II grupė: Vokietija: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,210* ,044 ,000 -,33 -,09 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,440* ,042 ,000 -,56 -,32 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija -,115 ,044 ,073 -,24 ,01 

V grupė: kontrolinė -,209* ,050 ,000 -,35 -,07 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,230* ,043 ,000 ,11 ,35 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,440* ,042 ,000 ,32 ,56 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,325* ,044 ,000 ,21 ,44 

V grupė: kontrolinė ,231* ,050 ,000 ,09 ,37 

V grupė: Lietuva: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,095 ,045 ,217 -,22 ,03 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,115 ,044 ,073 -,01 ,24 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,325* ,044 ,000 -,44 -,21 

V grupė: kontrolinė -,094 ,051 ,357 -,23 ,05 

V grupė: kontrolinė I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija -,001 ,051 1,000 -,14 ,14 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,209* ,050 ,000 ,07 ,35 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,231* ,050 ,000 -,37 -,09 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,094 ,051 ,357 -,05 ,23 

*. Statistiškai reikšmingi skirtumai (0,05). Games-Howell kriterijus. 

 

 

 

Geriausiai vertinamos skoninės savybės tų produktų, kurie skirti Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkai. Prasčiau 

vertinamas skonis tų produktų, kurie buvo skirti Lietuvos/Latvijos rinkai. 

Kontrolinės grupės produktų, t. y., produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas (nenurodyta nei 

kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir kt.), 

vertinimas statistiškai reikšmingai aukštesnis nei produktų, kuriuos Vokietija tiekia Lietuvos/Latvijos rinkai ir 

statistiškai reikšmingai mažesnis nei tų produktų, kuriuos Lietuva gamina Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkai. 

Skirtumai tarp grupių pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 
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2.6.4.  Stimulo poveikis nuostatai, kad produktai vienodi visose ES šalyse 

 

12 Lentelė. Stimulo poveikis nuostatai, kad produktai vienodi visose ES šalyse („Šio produkto kokybė 
vienoda visose ES šalyse), vidurkis 

Pagaminimo šalis : realizavimo šalis Vidurkis (skalė 1–4) 

Vokietija : Vokietija/Danija/Olandija 2,10 

Vokietija : Lietuva/Latvija 2,12 

Lietuva : Vokietija/Danija/Olandija 2,27 

Lietuva : Lietuva/Latvija 2,10 

Nėra : nėra (kontrolinė grupė) 2,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Lentelė. Stimulo poveikis nuostatai, kad produktai vienodi visose ES šalyse („Šio produkto kokybė 
vienoda visose ES šalyse): dispersinės analizės rezultatai 

  
Vidurkių 

skirtumas 
Standartinė 

paklaida 
Reikšmingu
mo lygmuo 

95% Pasikliautinasis 
intervalas 

Apatinė riba Viršutinė riba 

I grupė: Vokietija: 
Vokietija/Danija/Olandija 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija -,015 ,038 ,995 -,12 ,09 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,165* ,053 ,017 -,31 -,02 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,000 ,049 1,000 -,13 ,13 

V grupė: kontrolinė -,234* ,057 ,000 -,39 -,08 

II grupė: Vokietija: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,015 ,038 ,995 -,09 ,12 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,150* ,050 ,025 -,29 -,01 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,015 ,046 ,997 -,11 ,14 

V grupė: kontrolinė -,219* ,055 ,001 -,37 -,07 

III grupė: Lietuva: 
Vokietija/Danija/Olandija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,165* ,053 ,017 ,02 ,31 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,150* ,050 ,025 ,01 ,29 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,165* ,059 ,041 ,00 ,33 

V grupė: kontrolinė -,070 ,066 ,829 -,25 ,11 

IV grupė: Lietuva: 
Lietuva/Latvija 

I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,000 ,049 1,000 -,13 ,13 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija -,015 ,046 ,997 -,14 ,11 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija -,165* ,059 ,041 -,33 ,00 

V grupė: kontrolinė -,235* ,063 ,002 -,41 -,06 

V grupė: kontrolinė I grupė: Vokietija: Vokietija/Danija/Olandija ,234* ,057 ,000 ,08 ,39 

II grupė: Vokietija: Lietuva/Latvija ,219* ,055 ,001 ,07 ,37 

III grupė: Lietuva: Vokietija/Danija/Olandija ,070 ,066 ,829 -,11 ,25 

IV grupė: Lietuva: Lietuva/Latvija ,235* ,063 ,002 ,06 ,41 

*. Statistiškai reikšmingi skirtumai (0,05). Games-Howell kriterijus. 

 
 

 

 

Respondentai, kuriems buvo pateikti produktai gaminti Lietuvoje bei skirti realizuoti Vokietijoje/Danijoje/ 

Olandijoje, buvo linkę dažniau pritarti, jog produktų kokybė ES šalyse vienoda. 

Kontrolinės grupės produktų, t. y., produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas (nenurodyta nei 

kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir 

kt.), vertintojai labiausiai buvo linkę pritarti, jog produktų kokybė ES šalyse yra vienoda. Skirtumai tarp grupių 

pateikiami žemiau esančioje lentelėje. 
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Išvados ir rekomendacijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 proc. respondentų tikrina / žino perkamų maisto produktų sudėti, 11 proc. iš jų – tą daro „beveik 

visada“.  

44 proc. atidžiai analizuoja maisto produktų sudėtį, 8 proc. iš jų tai daro „labai atidžiai“. 

Respondentų nuomone, svarbiausi kriterijai, renkantis maisto produktus, yra produkto skoninės 

savybės (96 proc.), produkto kaina (93 proc.) bei produkto sveikumas (84 proc.). Mažiau svarbu yra 

produkto sudėtinės dalys (70 proc.), produkto kilmės šalis (60 proc.), prekės ženklas (44 proc.), 

produkto pakuotė (34 proc.). 

 
Respondentai geriausiai žino gėrimo Coca-Cola (99 proc.) bei kavos Jacobs (98 proc.) prekinius ženklus. 

Toliau seka šokoladas Schogetten (94 proc.), sultinys Maggi (94 proc.), traškučiai Pringles (89 proc.), 

kečupas Heinz (88 proc.), sūris President (86 proc.). 

Vertindami hipotetinį, t. y. bet kokį tarptautinio prekės ženklo maisto produktą, 66 proc. respondentų 

nurodo, jog jiems yra svarbu produkto kilmės šalis bei 57 proc. nurodo, jog jiems yra svarbu produkto 

realizavimo šalis. Vertinant konkrečius prekių ženklus produkto kilmė bei produkto realizavimo šalis  

yra mažiau svarbu.  

Vertindami pateiktų produktų kokybę, respondentai geriausiai įvertino šokoladą Schogetten (73 

proc.). Toliau mažėjimo tvarka seka sūris President (65 proc), kečupas Heinz (64 proc.), kava Jacobs 

(62 proc.), sultinys Maggi (51 proc.), gėrimas Coca-Cola (42 proc.), traškučiai Pringles (41 proc.). 

Iš pateiktų vertinimui tarptautinių prekės ženklų produktų, respondentams didžiausią pasitikėjimą 

kelia šokoladas Schogetten (76 proc.), mažesnius vertinimus surinko kitų prekės ženklų produktai: 

sūris President (68 proc.), kečupas Heinz (67 proc.), kava Jacobs (67 proc.), sultinys Maggi (64 proc.), 

gėrimas Coca-Cola (48 proc.), traškučiai Pringles (44 proc.).  

Apskritai tarptautinių prekės ženklų produktų vertinimas yra aukštas – 85 proc. respondentų nurodė 

pasitikintys hipotetine preke, t. y. tarptautinio prekės ženklo produktu be jokio konkretaus 

pavadinimo. Ir šis vertinimas yra aukštesnis nei konkretūs minimi prekių ženklai apklausoje. 

42–69 proc. respondentų nepritaria, jog konkrečių prekių ženklų produktų kokybė yra vienoda ES 

šalyse. Labiausiai nepritariama dėl kavos Jacobs (69 proc.), šokolado Schogetten (51 proc.), gėrimo 

Coca-Cola (53 proc.), kečupo Heinz (53 proc.), sūrio President (49 proc.), sultinio Maggi (42 proc.) 

produktų kokybės. 

Tarptautinio ženklo produkto kokybės vienodumui „Šio produkto (prekės ženklo) kokybė vienoda 

visose ES šalyse“ nepritaria 61 proc. respondentų, 33 proc. – linkęs pasitikėti (hipotetinės prekės 

vertinimas). 

 

Geriausiai vertinti produktai buvo tie, kurie buvo skirti Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkoms. 

Prasčiausiai vertinti produktai buvo tie, kurie buvo gaminti Lietuvos/Latvijos rinkai, nežiūrint į tai, 

kurioje šalyje jie buvo gaminami (Vokietijoje ar Lietuvoje). 

Kontrolinės grupės produktų, t. y., produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas 

(nenurodyta nei kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas 

Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir kt.), vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskyrė nuo produktų, kurie 

pagaminti Vokietijoje ir skirti Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkoms. Galima daryti prielaidą, jog 

tarptautinio prekės ženklo produktas yra tapatinamas su Vakarų Europos šalimis ir aukšta kokybe. 
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Pasitikėjimui gamintoju turi reikšmės produkto etiketėje pateikta informacija apie produkto 

realizavimo šalį. Labiau produkto gamintoju pasitikima, kai produkto realizavimo šalis yra 

Vokietijos/Danijos/Olandijos rinka. Respondentai mažiau linkę pasitikėti gamintoju tuomet, kai 

produktas skirtas Lietuvos/Latvijos rinkai. 

Kontrolinės grupės produktų, t. y., produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas 

(nenurodyta nei kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas 

Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir kt.), vertinimas statistiškai reikšmingai nesiskyrė nei su viena 

produktų grupe.  

Geriausiai vertinamos skoninės savybės tų produktų, kurie skirti Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkai. 

Prasčiau vertinamas skonis tų produktų, kurie buvo skirti Lietuvos/Latvijos rinkai. 

Kontrolinės grupės produktų, t. y. produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas 

(nenurodyta nei kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas 

Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir kt.), vertinimas statistiškai reikšmingai aukštesnis nei produktų, 

kuriuos Vokietija tiekia Lietuvos/Latvijos rinkai ir statistiškai reikšmingai mažesnis nei tų produktų, 

kuriuos Lietuva gamina Vokietijos/Danijos/Olandijos rinkai.  

Respondentai, kuriems buvo pateikti produktai „gaminti Lietuvoje, skirti realizuoti 

Vokietijoje/Danijoje /Olandijoje“ buvo linkę dažniau pritarti, jog produktų kokybė ES šalyse vienoda. 

Kontrolinės grupės produktų, t. y. produktų, prie kurių nebuvo pateiktas joks produkto aprašas 

(nenurodyta nei kilmės, nei realizavimo šalis, tik prekės pavadinimas „kava Jacobs“, „šokoladas 

Schogetten“, „sultinys Maggi“ ir kt.), vertintojai labiausiai buvo linkę pritarti, jog produktų kokybė ES 

šalyse yra vienoda. 

 

Diskusija ir rekomendacijos. Tai, kad produktų sudėtį tikrina (žino) 44 proc. respondentų, rodo 

vidutinį domėjimąsi vartojamais produktais (beveik kas antras vartotojas), tačiau 66 proc. 

respondentų nurodo, jog jiems svarbu kur pagamintas maisto produktas, 57 proc. svarbu, kuriose 

šalyse realizuojamas produktas. Vadinasi, nors etiketėse nurodoma produkto sudėtis nėra atidžiai 

tikrinama ir analizuojama, pagaminimo ar realizavimo šalies kriterijus pirkėjui yra aktualus. Galima 

daryti prielaidą, jog produktais, kurių prekės ženklas jau yra iš „patikimos“ šalies, pasitikima a priori. 

Pvz., kava Jacobs gera todėl, kad jos „šaknys“ yra Vokietijoje. 

Įdomu tai, kad teiginiuose, kuriuose buvo vertinta ir „hipotetinė prekė“, t. y. tiesiog bet koks 

tarptautinis prekės ženklas, nenurodant konkretaus logo, jie buvo vertinami aukščiau nei konkretūs 

tiriamieji maisto produktai. Tokie rezultatai sudaro prielaidą, jog apskritai tarptautiniai prekės ženklai 

laikomi geru kokybės standartu ir pavyzdžiu, nes „gamintojas kelia pasitikėjimą“ (hipotetinio produkto 

gamintoju pasitikima 85 proc., o visais kitais, su konkrečiais prekių pavadinimais, mažiau, pvz., Coca-

Cola gamintoju pasitikima 45 proc.). 

Vartotojų skeptiškumą dėl vienodos kokybės atskleidžia teiginio „produkto kokybė vienoda ES šalyse“ 

vertinimas. 34 proc. respondentų mano, jog bet koks tarptautinio ženklo produktas yra vienodos 

kokybės visose ES šalyse (38 proc. „neutraliai“, 29 proc. „nepritaria“), tačiau kalbant apie konkrečius 

produktus, pasitikėjimo yra dar mažiau, pvz., tai, kad Coca-Cola „vienoda“ ES – pritaria 24 proc. 

respondentų, dėl kavos Jacobs – 17 proc. respondentų. 
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Gauti apklausos rezultatai, įvedus sąlygas apie produkto kilmės šalį bei produkto realizavimo šalis, 

rodo, jog labiausiai pasitikima tais produktai, kurių realizavimo šalis yra vakarų Europos šalys 

(Vokietija/Danija/Olandija) arba šalis nenurodyta (kontrolinės grupės prekės). Taigi, vartotojas mažiau 

pasitiki gamintojo šalimi (nesvarbu, ar prekę gamina „vakarai“ ar „rytai“, tačiau svarbu ar prekę 

gamina „vakarams“ ar „rytams“). Kitaip sakant, jeigu prekę gamintojas teikia „vakarams“ ji yra geresnė 

(„produktas pasižymi aukšta kokybe“, „prekės ženklas kelia pasitikėjimą“). Kontrolinės grupės 

respondentai, t. y., kuriems prie prekių nebuvo nurodytos jokios papildomos charakteristikos taip pat 

buvo linkę vertinti produktus geriau. Tai suponuoja požiūrį, jog tarptautiniais prekių ženklais vartotojai 

būtų linkę pasitikėti. Rekomendacija ženklinimui – aiškiai nurodyti ir produkto kilmės (pagaminimo 

šalį) ir produkto šalis, kuriuose produktas planuojamas parduoti (realizuoti). 
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Tarptautiniai prekių ženklai

Kava Jacbs
Šokoladas 

Milka
Sūris 

President
Gėrimas Coca-

cola
Kečupas Heinz

Traškučiai 
Pringles

3. Internetinio panelio apklausos rezultatai 

3.1. Tyrimo metodika, organizavimas, atlikimas 

Tyrimo tikslas – nustatyti vartotojų elgsenos skirtumus, kai pateikiami skirtingi detalūs produktų 
sudėties (kokybės) aprašymai, bei kai nurodoma skirtinga produkto pardavimo šalis ir / arba 
pateikiamos papildomos generinės kokybės garantijos (pvz., teiginys „garantuota kokybė“, „aukšta 
kokybė“ ar analogiškas) ar kitos produkto savybės. Apklausos metu sudaromos skirtingos tapačios 
imtys, kurių metu rotacijos principu respondentams priskiriama atsakyti į klausimus apie skirtingus 
produktus (prekių ženklus), kurių nurodomos sudėties savybės, pardavimo šalys ir kokybės garantijos 
ar kita informacija skiriasi. Sumodeliuotų situacijų rezultatai palyginami su kontrolinės grupės, kurioje 
parodyti produktai neturi jokio išskirtinio aprašymo, rezultatais (angl. randomised trials with control 
group metodas). 

Tyrimo metodas – kiekybinė apklausa internetu (savipildos būdu). 

Tyrimo organizavimas ir atlikimas. Tyrimas atliktas 2019 m. vasario–kovo mėn. Tyrimo metu 

buvo apklausta 900 respondentų naudojant internetinį panelį. 

Tyrimo instrumentas. Tyrimui atlikti buvo sukurtas klausimynas, kuriame buvo pateikti aštuoni 
bendro pobūdžio kintamieji apie tai, į ką kreipiamas dėmesys renkantis maisto produktą (4 balų skalė 
„visai nesvarbu“, „nesvarbu“, „svarbu“, „labai svarbu“), vienas klausimas apie alergiškumą maisto 
produktams bei šeši teiginiai, vertinantys skirtingus aspektus apie vertinamąjį maisto produktą 
(atsakymų skalė „tikrai ne“, „greičiau ne“, „greičiau taip“, „tikrai taip“, „sunku pasakyti“: 

1. Šį produktą (prekės ženklą) esu vartojęs / vartoju 
2. Šis produktas yra sveikas 
3. Šis produktas pasižymi aukšta kokybe 
4. Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia pasitikėjimą 
5. Pirkčiau tokį produktą 
6. Šio produkto kokybė vienoda visose ES šalyse 

 
Visi šie teiginiai kaskart buvo pateikti vertinti apie kiekvieną iš šešių tarptautinių prekių ženklų 

maisto produktų bei prie hipotetinės prekės („bet kokio tarptautinio ženklo maisto produkto“): 

1. Kava Jacobs 

2. Šokoladas Milka 

3. Sūris President 

4. Gėrimas Coca-Cola 

5. Kečupas Heinz 

6. Traškučiai Pringles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 pav. Tyrimui pasirinktų produktų schema (nuotraukos asociatyvios) 
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Tyrimo sąlygos ir tyrimo imtis. Buvo pasirinkti šie stimulai: 

▪ Produktas pagamintas ES / pagamintas ne ES 

▪ Produktas turi / neturi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 

▪ Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda / nevienoda visose ES šalyse 

Buvo sudarytos 8 homogeniškos respondentų grupės (po 100 respondentų) keičiant vieną iš sąlygų. 
Taip pat kontrolinė grupė (100 respondentų), kurios respondentams buvo nurodytas tik produkto 
pavadinimas (kava Jacobs, šokoladas Milka ir kt.), nepateikiant jokio detalesnio produkto aprašo. 

 
I GRUPĖ 

 
 
 
 
 
 
 

II GRUPĖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

III GRUPĖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV GRUPĖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

V GRUPĖ 
 
 
 
 
 
 
 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda visose ES šalyse 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 
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VI GRUPĖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

VII GRUPĖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII GRUPĖ 
 
 
 
 
 

 
 
 

IX GRUPĖ 
KONTROLINĖJE GRUPĖJE NEPATEIKIAMOS JOKIOS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS 

 
 

14 Lentelė. Tyrimo imtis  

 Respondentų grupė Respondentų skaičius 

I grupė 100 

II grupė 100 

III grupė 100 

IV grupė 100 

V grupė 100 

VI grupė 100 

VII grupė 100 

VIII grupė 100 

V grupė (kontrolinė)  100 

Iš viso: 900 

 

Duomenų analizės metodai. Duomenys analizuoti naudojant IBM SPSS Statistics 20 bei MS 

Office 2010 Excel programas. Rezultatai analizuoti naudojant aprašomosios, lyginamosios bei 

daugiamatės statistikos metodus. Skirtumams tarp grupių įvertinti naudojamas chi kvadrato bei 

Games-Howel kriterijai. 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

Įvertinkite šį produktą, turėdami omeny šias produkto charakteristikas:  
Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 
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3.2. Sociodemografiniai respondentų požymiai 

 

 
 

29 pav. Sociodemografiniai respondentų požymiai 

 

 

 

48 %
52 %

21 %
17 %

19 %
27 %

16 %

35 %
65 %

1 %
4 %

9 %
13 %
14 %

12 %
9 %

13 %
8 %

18 %

20 %
10 %

5 %
4 %
3 %

9 %
9 %

6 %
6 %

5 %
5 %
5 %

3 %
5 %
5 %

87 %
13 %

65 %
35 %

Lytis
Vyras

Moteris
Amžius

18–30 m.
31–40 m.
41–50 m.
51–60 m.

61 m. ir daugiau
Išsimokslinimas

Be aukštojo
Aukštesnysis, aukštasis

Pajamos vienam ūkio nariui
1 Nėra pajamų

2 Iki 200 Eur
3 201–300 Eur
4 301–400 Eur
5 401–500 Eur
6 501–600 Eur
7 601–700 Eur

8 701–1000 Eur
9 Virš 1000 Eur

10 Nenoriu nurodyti
Gyvenamoji vieta

Vilnius
Kaunas

Klaipėda
Šiauliai

Panevėžys
Vilniaus apskritis

Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis

Šiaulių apskritis
Panevėžio apskritis

Alytaus apskritis
Marijampolės apskritis

Tauragės apskritis
Telšių apskritis

Utenos apskritis
Alergija maisto produktams, sudėtinėms dalims

Galiu valgyti viską
Esu alergiškas, negaliu visko valgyti

Yra ragavę produktų, skirtų kitoms ES rinkoms
Nėra ragavę
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3.3. Kaip dažnai ir atidžiai tikrinama produkto sudėtis 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 pav. „Kaip dažnai žiūrite / žinote maisto produktų sudėtį?“ 

 

  

31 pav. „Kaip atidžiai žiūrite, analizuojate maisto produktų sudėti?“ 

 

 

 

 

 

 

 

21 % 45 % 28 % 7 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kaip dažnai žiūrite / žinote maisto produkto sudėtį?

Beveik visada pažiūriu Dažnai pažiūriu Retai pažiūriu Beveik niekada nežiūriu

8 % 51 % 35 % 8 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kaip atidžiai žiūrite, analizuojate maisto produktų sudėtį?

Labai atidžiai Gana atidžiai Neatidžiai Visiškai neatidžiai

66 proc. respondentų tikrina / žino perkamų maisto produktų sudėtį, 11 proc. iš jų – tą 

daro „beveik visada“. 

59 proc. atidžiai analizuoja maisto produktų sudėtį, 8 proc. iš jų tai daro „labai atidžiai“. 

Dažniau maisto produktų sudėtį linkusios tikrinti bei atidžiau analizuoti moterys nei vyrai, 

dažniau asmenys su aukštuoju, nei neturintys aukštojo išsimokslinimo bei tie, kurie yra 

ragavę produktų, skirtų užsienio rinkoms, nei tie, kurie nėra ragavę. 

66 % 

59 % 
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32 pav. Respondentų, dažnai žiūrinčių / žinančių maisto produktų sudėtį sociodemografinės charakteristikos 

 

 

33 pav. Respondentų, atidžiai žiūrinčių ir analizuojančių maisto produktų sudėtį, sociodemografinės 

charakteristikos 

 

66 %

58 %

72 %

65 %

66 %

65 %

68 %

65 %

68 %

59 %

69 %

70 %

57 %

Bendras vertinimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Yra ragavę produktų, skirtų kitoms rinkoms

Nėra ragavę

59 %

53 %

64 %

63 %

61 %

56 %

59 %

61 %

59 %

55 %

61 %

65 %

48 %

Bendras vertinimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Yra ragavę produktų, skirtų kitoms rinkoms

Nėra ragavę
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3.4. Kokie kriterijai svarbūs, renkantis maisto produktus 

 

34 pav. „Kiek svarbūs išvardinti kriterijai renkantis maisto produktus?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 %

8 %

10 %

38 %

24 %

29 %

38 %

32 %

39 %

39 %

49 %

46 %

62 %

59 %

54 %

61 %

48 %

42 %

36 %

14 %

13 %

11 %

7 %

9 %

11 %

5 %

2 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Prekės ženklas (firma)

Produkto pakuotė (pvz., ekologiška, ne plastikinė, mažai
teršianti aplinką ir kt.)

Kilmės šalis

Sudėtis (pvz., būtų kuo mažiau E, skonio stipriklių, cukrų,
palmių riebalų ar kt.)

Man svarbu, kad produktas būtų aukščiausios kokybės,
kokią tik gamina gamintojas

Produkto sveikumas apskritai

Produkto kaina

Skoninės savybės (svarbu, kad produktas būtų skanus)

Kiek svarbūs išvardinti kriterijai renkantis maisto produktus?

Labai svarbu Svarbu Mažai svarbu Visai nesvarbu

Respondentų nuomone, svarbiausi kriterijai, renkantis maisto produktus, yra produkto skoninės savybės  

(93 proc.) ir produkto kaina (92 proc.). Mažiau svarbu yra produkto sveikumas apskritai (88 proc.), 

respondentams taip pat svarbu, kad produktas būtų aukščiausios kokybės (86 proc.), sveika produkto 

sudėtis (84 proc.), produkto kilmės šalis (59 proc.), ekologiška produkto pakuotė (47 proc.), prekės ženklas 

(firma) (43 proc.). 
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3.5. Bendro pobūdžio vertinimai apie dvejopą produktų kokybę ES šalyse 

 

35 pav. Pritarimas teiginiui „Vienos ES šalys gauna geresnės kokybės (tų pačių prekės ženklų) maisto produktus 

nei kitos“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 pav. Pritarimas teiginiui, jog „skirtinga tų pačių produktų kokybė skirtingose ES šalyse yra problema“ 

 

 

 

32 % 43 % 21 % 2 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

„Vienos ES šalys gauna geresnės kokybės (tų pačių prekės ženklų) maisto 
produktus nei kitos“

Visiškai pritariu Pritariu Nei pritariu nei nepritariu Nepritariu Visiškai nepritariu

27 % 47 % 20 % 5 % 4 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ar skirtinga tų pačių produktų kokybė skirtingose ES šalyse yra problema?

Labai didelė / rimta problema

Didelė / rimta problema

Nei problema, nei ne problema

Nedidelė problema

Visiškai ne problema

74 %

75 proc. respondentų pritaria, jog vienos ES šalys gauna geresnės kokybės (tų pačių prekės ženklų) maisto 
produktus nei kitos. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, pajamas. Nėra 
statistiškai reikšmingo skirtumo pagal tai, ar asmuo dažnai skaito prekių etiketes, arba kaip atidžiai jas skaito. 
Tačiau asmenys, kurie yra ragavę maisto produktų, skirtų kitoms rinkoms, žymiai dažniau yra linkę pritarti, jog 
vienos šalys gauna geresnius produktus nei kitos.  

74 proc. respondentų tai laiko problema (iš jų 27 proc. dvejopą produktų kokybę laiko rimta problema). 
Moterys, dažniau nei vyrai, linkę pritarti, jog dvejopa produktų kokybė yra problema (skirtumas statistiškai 
reikšmingas).  Respondentai, kurie dažnai skaito prekių etiketes bei kurie tai daro atidžiai, taip pat tie, kurie 
yra ragavę produktų, skirtų kitoms rinkoms, yra linkę dažniau pritarti, jog dvejopa prekių kokybė ES yra 
problema. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal kitus sociodemografinius požymius.  

75 % 
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37 pav. Pritarimas teiginiui „skirtinga tų pačių produktų kokybė skirtingose ES šalyse yra problema“ pagal 

sociodemografinius požymius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 %

69 %

79 %

73 %

76 %

73 %

76 %

74 %
74 %

72 %

75 %

78 %
66 %

77 %

68 %

Bendras vertinimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Yra ragavę produktų, skirtų kitoms rinkoms

Nėra ragavę

Dažnai žiūri produkto sudėtį

Retai žiūri produkto sudėtį

Moterys (79%) labiau nei vyrai (69%), asmenys, kurie yra ragavę produktų, skirtų kitoms rinkoms (78%) labiau nei tie, 
kurie nėra ragavę (66%) , taip pat tie, asmenys, kurie linkę tikrinti produkto sudėtį (77%) dažniau nei tie, kurie retai 
žiūri sudėtį (68%) mano, jog dvejopa kokybė yra problema. 
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38 pav. Kaip pasikeitė tarptautinių prekės ženklų maisto produktų, tiekiamų Lietuvai, kokybė per pastarąjį 

dešimtmetį 

 

 

 

 

 

 

 

39 pav. Pasitikėjimas informacija, pateikiama produkto etiketėje apie produkto sudėtį 

 

 

 

 

 

 

 

3 % 33 % 43 % 18 % 3 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kaip pasikeitė tarptautinių prekės ženklų maisto produktų, tiekiamų Lietuvai, 
kokybė per pastarąjį dešimtmetį?

Produktų kokybė žymiai pagerėjo

Pagerėjo

Kokybė nepasikeitė

Pablogėjo

Produktų kokybė žymiai pablogėjo

36 % 21 %

2 % 36 % 40 % 18 % 4 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

„Esu tikras, jog tai kas parašyta etiketėje tikrai atitinka produkto sudėtį“

Visiškai pritariu Pritariu Nei pritariu nei nepritariu Nepritariu Visiškai nepritariu

36 proc. respondentų pritaria, jog tarptautinių prekės ženklų maisto produktų, tiekiamų Lietuvai, kokybė per 
pastarąjį dešimtmetį pagerėjo, 21 proc. mano, jog produktų kokybė pablogėjo. Moterys dažniau nei vyrai linkusios 
nepritarti, jog produktų kokybė suprastėjo (skirtumas statistiškai reikšmingas). Asmenys, kurie yra ragavę produktų, 
skirtų ne Lietuvos rinkai taip pat tie, kurie atidžiai analizuoja etiketes dažniau yra linkę pritarti, jog produktų kokybė 
per pastaruosius dešimt metų pagerėjo. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal kitus sociodemografinius 
požymius. 

 

38 proc. respondentų pritaria, jog tai, kas parašyta produkto etiketėje atitinka produkto sudėtį, 22 proc. tam 
nepritaria. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal lytį, išsimokslinimą, amžių, pajamas.  

Vartotojai, kurie skaito etiketes ir daro tai atidžiai, dažniau yra linkę pritarti, jog tai, kas parašyta etiketėje atitinka 
produkto sudėtį. Tačiau tie, kurie yra ragavę produktų, skirtų ne Lietuvos rinkai, mažiau linkę pritarti, jog tai, kas 
parašyta etiketėje iš tiesų atitinka produkto sudėtį.  
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15 Lentelė. Pirminių teiginių apie dvejopą produktų kokybę priskyrimas skalėms (sureitinguota pagal vidutinį skalės 

pritarimo procentą mažėjimo tvarka) 

Skalės pavadinimas 
(skliaustuose nurodytas pirminių 
diagnostinių teiginių skaičius, iš kurių 
sudaryta skalė) 

Kintamasis 

Pritarimas 
(„sutinku“ 
ir „visiškai 
sutinku“) 

Vidutinis 
skalės 

pritarimas 

    

Nepasitenkinimas dėl dvejopos 
produktų kokybės (3) 

Tarptautiniai gamintojai privalo išlaikyti vienodą produktų 
kokybę visose šalyse 

88 % 

76 % 

Skirtinga tų pačių produktų kokybė ES šalyse galioja ne tik 
maisto, bet ir kitiems produktams – drabužiams, buitinei 
technikai, žaislams ir kt. 

70 % 

Dėl to, kad tarptautiniai prekių ženklai ES šalims teikia 
skirtingos sudėties, skirtingos kokybės produktus, tam tikra 
prasme jaučiuosi diskriminuojamas 

70 % 

Gamintojų, institucijų rūpestis, 
kad vartotojai gautų gerą 
produktą (5) 

Europos Komisijai rūpi, kad tarptautinių prekės ženklų maisto 
kokybė visose ES šalyse būtų vienoda  

43 % 

34 % 

Tarptautinių prekės ženklų gamintojams svarbu, jog maisto 
produktai būtų vienodai sveiki visiems vartotojams, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamos šalies  

36 % 

Lietuvos vyriausybei, Lietuvos atsakingoms institucijoms tikrai 
rūpi, jog Lietuvai tiekiami produktai būtų tokios pat 
kokybės kaip kitose ES šalyse  

33 % 

Tarptautinių prekės ženklų maisto produktų gamintojams 
svarbu, jog tiekiami produktai būtų vienodos kokybės visose 
ES šalyse  

32 % 

Tarptautiniai maisto prekių ženklai Lietuvai teikia geros 
kokybės produktus, jais galima pasitikėti  

24 % 

Gamintojų pateisinimas dėl 
skirtingos produktų sudėties 
(2) 

Tai, jog gamintojai skirtingoms šalims pateikia produktus, 
kurie yra skirtingo skonio, skirtingų sudėtinių dalių, skirtingų 
pakuočių, nereiškia, jog jie yra prastesnės kokybės  

35 % 

31 % 
Palaikau gamintojų argumentą, jog produktų sudėtis skiriasi 
dėl to, jog skirtingų šalių gyventojai mėgsta skirtingo skonio 
produktus  

27 % 

 

 

 

 

Faktorių analizės metodu iš dešimt skirtingų teiginių buvo gauti trys faktoriai apibūdinantys vartotojų 
„nepasitenkinimą dėl dvejopos produktų kokybės“, „gamintojų, institucijų rūpestį, kad vartotojai gautų gerą 
produktą“ bei „gamintojų pateisinimą dėl skirtingos produktų sudėties“. Lentelėje apačioje pateikiami faktorius 
sudarantys teiginiai ir pritarimas šiems teiginiams. 
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40 pav. Pritarimas faktorių „Nepasitenkinimas dėl dvejopos produktų kokybės“ sudarantiems teiginiams 

 

 

 

 

 

  
41 pav. Pritarimas teiginiui „Tarptautiniai gamintojai 

privalo išlaikyti vienodą produktų kokybę visose 
šalyse“ pagal sociodemografines charakteristikas 

42 pav. Pritarimas teiginiui „Dėl to, kad tarptautiniai 
prekių ženklai ES šalims teikia skirtingos sudėties, 
skirtingos kokybės produktus, tam tikra prasme 

jaučiuosi diskriminuojamas“ pagal sociodemografines 
charakteristikas 

 

 

 

70 %

70 %

88 %

22 %

25 %

7 %

8 %

5 %

5 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Skirtinga tų pačių produktų kokybė ES šalyse galioja 
ne tik maisto, bet ir kitiems produktams –

drabužiams, buitinei technikai, žaislams ir kt. 

Dėl to, kad tarptautiniai prekių ženklai ES šalims
teikia skirtingos sudėties, skirtingos kokybės

produktus, tam tikra prasme jaučiuosi
diskriminuojamas

Tarptautiniai gamintojai privalo išlaikyti vienodą
produktų kokybę visose šalyse

Pritarimas Neutralus vertinimas Nepritarimas

88 %

85 %

91 %

84 %

88 %

90 %

90 %

87 %

91 %

86 %

89 %

88 %

87 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

70 %

69 %

71 %

62 %

68 %

74 %

69 %

70 %

70 %

65 %

73 %

72 %

66 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

88 proc. respondentų mano, jog tarptautiniai gamintojai privalo išlaikyti vienodą produktų kokybę visos šalyse. 

70 proc. respondentų jaučiasi diskriminuojami dėl to, jog ES šalims tiekiamos nevienodos kokybės prekės.  

70 proc. respondentų pritaria, jog nevienoda kokybė galioja ne tik maisto, bet ir kitoms prekėms.  
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43 pav. Pritarimas teiginiui „Skirtinga tų pačių produktų 

kokybė ES šalyse galioja ne tik maisto, bet ir kitiems 
produktams – drabužiams, buitinei technikai, žaislams ir 

kt.“ pagal sociodemografines charakteristikas 
 

 

 

 

 

 

 

 

44 pav. Pritarimas faktorių „Gamintojų, institucijų rūpestis, kad vartotojai gautų gerą produktą“ sudarantiems 

teiginiams  

70 %

66 %

73 %

75 %

68 %

69 %

72 %

69 %

70 %

21 %

23 %

72 %

66 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

24 %

32 %

33 %

36 %

43 %

56 %

38 %

34 %

35 %

35 %

20 %

30 %

33 %

29 %

21 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tarptautiniai maisto prekių ženklai Lietuvai teikia geros
kokybės produktus, jais galima pasitikėti

Tarptautinių prekės ženklų maisto produktų gamintojams
svarbu, jog tiekiami produktai būtų vienodos kokybės

visose ES šalyse

Lietuvos vyriausybei, Lietuvos atsakingoms institucijoms
tikrai rūpi, jog Lietuvai tiekiami produktai būtų tokios pat

kokybės kaip kitose ES šalyse

Tarptautinių prekės ženklų gamintojams svarbu, jog
maisto produktai būtų vienodai sveiki visiems vartotojams,

nepriklausomai nuo jų gyvenamos šalies

Europos Komisijai rūpi, kad tarptautinių prekės ženklų
maisto kokybė visose ES šalyse būtų vienoda

Pritarimas Neutralus vertinimas Nepritarimas

Respondentai mano, jog Europos Komisijai labiausiai rūpi tai, jog tarptautinių prekės ženklų maisto kokybė 
visose ES šalyse būtų vienoda (43 proc.), antroje vietoje yra Lietuvos institucijos (33 proc.), trečioje – patys 
gamintojai (32 proc.). 

36 proc. respondentų pritaria, jog gamintojams svarbu, kad tiekiami maisto produktai būtų vienodai sveiki 
visiems vartotojams, nepriklausomai nuo gyvenamosios šalies. Ir 24 proc. pritaria, jog Lietuvai yra tiekiami 
geros kokybės produktai, gamintojais galima pasitikėti (56 proc. vertino neutraliai, 20 proc. tam nepritarė). 
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45 pav. Pritarimas teiginiui „Europos Komisijai rūpi, 

kad tarptautinių prekės ženklų maisto kokybė visose 
ES šalyse būtų vienoda“ pagal sociodemografines 

charakteristikas 

46 pav. Pritarimas teiginiui „Tarptautinių prekės 
ženklų gamintojams svarbu, jog maisto produktai 

būtų vienodai sveiki visiems vartotojams, 
nepriklausomai nuo jų gyvenamos šalies“ pagal 

sociodemografines charakteristikas 
  

  
47 pav. Pritarimas teiginiui „Lietuvos vyriausybei, 
Lietuvos atsakingoms institucijoms tikrai rūpi, jog 

Lietuvai tiekiami produktai būtų tokios pat 
kokybės kaip kitose ES šalyse“ pagal 
sociodemografines charakteristikas 

48 pav. Pritarimas teiginiui „Tarptautinių prekės 
ženklų maisto produktų gamintojams svarbu, jog 

tiekiami produktai būtų vienodos kokybės visose ES 
šalyse“ pagal sociodemografines charakteristikas 

 

 

 

43 %

46 %

41 %

38 %

43 %

46 %

41 %

45 %

46 %

43 %

44 %

42 %

44 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

36 %

38 %

35 %

34 %

32 %

40 %

39 %

34 %

38 %

35 %

37 %

35 %

37 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

33 %

37 %

29 %

24 %

35 %

36 %

33 %

32 %

42 %

31 %

34 %

31 %

37 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

32 %

36 %

29 %

29 %

31 %

34 %

35 %

32 %

36 %

33 %

32 %

33 %

31 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę
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49 pav. Pritarimas teiginiui „Tarptautiniai maisto prekių 

ženklai Lietuvai teikia geros kokybės produktus, jais 
galima pasitikėti“ pagal sociodemografines 

charakteristikas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 pav. Pritarimas faktorių „Gamintojų pateisinimas dėl skirtingos produktų sudėties“ sudarantiems teiginiams 

 

 

24 %

25 %

23 %

30 %

24 %

21 %

20 %

23 %

27 %

24 %

23 %

24 %

23 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

27 %

35 %

27 %

35 %

46 %

29 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Palaikau gamintojų argumentą, jog produktų sudėtis
skiriasi dėl to, jog skirtingų šalių gyventojai mėgsta

skirtingo skonio produktus

Tai, jog gamintojai skirtingoms šalims pateikia
produktus, kurie yra skirtingo skonio, skirtingų

sudėtinių dalių, skirtingų pakuočių, nereiškia, jog jie
yra prastesnės kokybės

Pritarimas Neutralus vertinimas Nepritarimas

Respondentai nelinkę pateisinti gamintojų teiginių, jog produktai skiriasi dėl to, kad skirtingų šalių gyventojai 
mėgsta „skirtingo skonio“ produktus – 46 proc. respondentų nepritaria tokiems gamintojų argumentams. 
Labiau šiam teiginiui linkę pritarti aukštojo išsimokslinimo neturintys, nei jį turintys asmenys. 

35 proc. respondentų mano, jog produktai, kurie yra skirtingos sudėties nebūtinai yra skirtingos (prastesnės) 
kokybės. 
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51 pav. Pritarimas teiginiui „Tai, jog gamintojai 

skirtingoms šalims pateikia produktus, kurie yra 
skirtingo skonio, skirtingų sudėtinių dalių, skirtingų 
pakuočių, nereiškia, jog jie yra prastesnės kokybės“ 

pagal sociodemografines charakteristikas 

52 pav. Pritarimas teiginiui „Palaikau gamintojų 
argumentą, jog produktų sudėtis skiriasi dėl to, jog 
skirtingų šalių gyventojai mėgsta skirtingo skonio 

produktus“ pagal sociodemografines charakteristikas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 %

35 %

35 %

37 %

38 %

33 %

37 %

35 %

43 %

41 %

32 %

37 %

32 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę

27 %

27 %

27 %

34 %

27 %

24 %

26 %

28 %

23 %

29 %

26 %

27 %

26 %

Bendras pritarimas

Lytis

Vyras

Moteris

Amžius

< 29 m.

30–49 m.

> 50 m.

Pajamos

< 400 Eur

401–700 Eur

> 701 Eur

Išsimokslinimas

Be aukštojo

Su aukštuoju

Užsienio rinkų produktų:

Yra ragavę

Nėra ragavę
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3.6.  ES šalių, kurioms tiekiami geresnės, vienodos, prastesnės kokybės produktai nei 
Lietuvoje, žemėlapis 

 

 

53 pav. ES šalių, kurioms tiekiami geresnės, tos pačios, prastesnės kokybės nei Lietuvai, žemėlapis 
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54 pav. ES šalys, kurioms tiekiamos geresnės, tos pačios, prastesnės kokybės nei Lietuvai, dažnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 %
14 %
18 %

24 %
26 %
27 %
29 %
30 %
33 %
33 %

46 %
54 %

66 %
67 %
68 %
68 %
71 %

84 %
85 %
85 %
85 %
86 %
86 %
86 %
89 %
90 %
92 %

39 %
82 %

52 %
58 %

62 %
61 %

68 %
61 %
55 %
53 %

42 %
36 %

29 %
28 %
27 %
27 %
22 %

13 %
11 %
12 %
12 %
11 %
11 %
11 %

8 %
8 %
6 %

44 %
4 %

29 %
18 %

12 %
12 %

3 %
9 %

13 %
13 %
12 %

9 %
6 %
5 %
5 %
5 %
7 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Rumunija
Latvija

Bulgarija
Lenkija

Slovėnija
Slovakija

Estija
Čekija

Vengrija
Kroatija
Graikija

Kipras
Malta

Portugalija
Ispanija

Italija
Airija

Belgija
Jungtinė Karalystė

Liuksemburgas
Suomija
Austrija

Nyderlandai
Danija

Prancūzija
Švedija

Vokietija

Kokybė GERESNĖ nei Lietuvoje

Kokybė TOKIA PATI kaip Lietuvoje

Kokybė PRASTESNĖ nei Lietuvoje

Iš 27 ES šalių, 17 šalių respondentų buvo nurodytos kaip gaunančios geresnės kokybės tų pačių tarptautinių 
prekių ženklų produktus, 9 šalys – tokios pačios kokybės produktus kaip Lietuvoje ir 1 šalis (Rumunija) – 
nurodyta kaip gaunanti prastesnės kokybės prekes nei tiekiamos Lietuvai. 

Respondentai pritarė, kad geriausios kokybės produktus ES šalyse gauna Vokietijos gyventojai. Lietuvai 
tiekiamos tokios pačios kokybės prekės kaip Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Bulgarijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje. 
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3.7. Tiriamųjų šešių produktų vertinimas 

3.7.1.  Tiriamų produktų vartojimas 

 

55 pav. Teiginio „Šį produktą (prekės ženklą) esu vartojęs / vartoju“ vertinimas 

 

 

 

 

3.7.2.  Produktų sveikumas 

 

56 pav. Teiginio „Šis produktas yra sveikas“ vertinimas 
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Sūris President

Traškučiai Pringles

Kečupas Heinz

Kava Jacobs

Gėrimas Coca-Cola

Šokoladas Milka

„Šį produktą (prekės ženklą) esu vartojęs / vartoju“

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

4

3

9

8

12

19

4

5

24

29

39

50

34

32

40

34

23

10

53

55

15

13

4

2

6

5

12

17

22

19

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Traškučiai Pringles

Gėrimas Coca-Cola

Šokoladas Milka

Kečupas Heinz

Kava Jacobs

Sūris President

„Šis produktas yra sveikas“

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

Iš tyrime pateiktų konkrečių tarptautinių prekės ženklų produktų respondentai dažniausiai buvo ragavę šokoladą 

Milka (87 proc.), gėrimą Coca-Cola (87 proc.) bei kavą Jacobs (86 proc.), toliau mažėjimo tvarka eina kečupas 

Heinz (78 proc.), traškučiai Pringles (75 proc.) bei sūris President (72 proc.). 

Kalbant apie produkto sveikumą, respondentai labiausiai pritaria, jog sveikiausias produktas yra sūris President 

(69 proc.). Toliau mažėjimo tvarka pagal sveikumą eina kava Jacobs (51 proc.), kečupas Heinz (37 proc.), šokoladas 

Milka (33 proc.), gėrimas Coca-Cola (8 proc.), traškučiai Pringles (8 proc.). 
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3.7.3.  Produktų kokybė 

 

 

57 pav. Teiginio „Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“ vertinimas 

 

 

 

 

3.7.4.  Pasitikėjimas produkto gamintoju 

 

 

58 pav. Teiginio „Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia pasitikėjimą“ vertinimas 
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Sūris President

„Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

18
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24
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8

15

11

4
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2
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13
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16
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gėrimas Coca-Cola

Traškučiai Pringles

Kečupas Heinz

Kava Jacobs

Sūris President

Šokoladas Milka

„Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia pasitikėjimą“

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

Respondentai labiausiai pasitiki šokolado Milka (78 proc.) bei sūrio President (77 proc.) prekių ženklais, šiek tiek 

mažiau pasitikima kavos Jacobs (69 proc.) bei kečupo Heinz (69 proc.) prekių ženklais. Mažiausiai pasitikima 

traškučių Pringles (54 proc.) ir gėrimo Coca-Cola (53 proc.) prekių gamintojais. 

Respondentai geriausiai vertina sūrio President kokybę (77 proc.), toliau mažėjimo tvarka seka šokoladas Milka 

(70 proc.), kečupas Heinz (66 proc.), kava Jacobs (58 proc.), traškučiai Pringles (50 proc.), gėrimas Coca-Cola  

(42 proc.). 
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3.7.5.  Ketinimas įsigyti produktą 

 

59 pav. Teiginio „Pirkčiau tokį produktą“ vertinimas 

 

 

 

 

3.7.6.  Produkto kokybės vienodumas visose ES šalyse 

 

 

60 pav. „Šio produkto kokybė vienoda visose ES šalyse“ 
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Traškučiai Pringles

Šokoladas Milka

Sūris President

„Šio produkto kokybė vienoda visose ES šalyse“

Tikrai taip Greičiau taip Greičiau ne Tikrai ne Sunku pasakyti

Respondentai labiausiai būtų linkę įsigyti šokoladą Milka (75 proc.), sūrį President (75 proc.), mažiau – kečupą 

Heinz (64 proc.), kavą Jacobs (63 proc.), gėrimą Coca-Colą (48 proc.) ar traškučius Pringles (44 proc.). 

20–36 proc. respondentų tiki, jog tyrime pateiktų produktų kokybė yra vienoda visose ES šalyse. Labiausiai 

tikima, jog kokybė visose ES šalyse yra sūrio President (36 proc.) bei šokolado Milka (32 proc.), mažiau pritariama 

jog vienoda kokybė yra traškučių Pringles (30 proc.), kečupo Heinz (30 proc.), gėrimo Coca-Colos (29 proc.) ir 

mažiausiai – kavos Jacobs (20 proc.). 
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3.8. Stimulo poveikis produkto savybėms 

 

16 Lentelė. Tyrimo sąlygos (stimulai)  

               Sąlygos produkto aprašyme 

I grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda visose ES šalyse  

II grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

III grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

IV grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

V grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

VI grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

VII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

VIII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

IX grupė (kontrolinė)             Nepateikiamos jokios produkto charakteristikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudojant internetinį panelį buvo imamos devynios homogeniškos pagal sociodemografines charakteristikas 

grupės, kurių kiekviena gavo vertinti tuos pačius šešis produktus (kava Jacobs, šokoladas Milka, sūris President, 

gėrimas Coca-Cola, kečupas Heinz, traškučiai Pringles), tik prie produktų kiekviena grupė gaudavo skirtingą 

produkto aprašą (žr. lentelėje). Tyrimo tikslas buvo nustatyti, kaip skiriasi grupių nuomonės joms gavus vienokį ar 

kitokį produkto aprašymą. 
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3.8.1.  Stimulo poveikis produkto sveikumui 

 

17 Lentelė. Stimulo poveikis produkto sveikumui („Šis produktas yra sveikas“), vidurkis 

 Grupės sąlygos 
Vidurkis 

(skalė 1–4) 

I grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda visose ES šalyse  

2,55 

II grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,54 

III grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

2,65 

IV grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,55 

V grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

2,62 

VI grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,72 

VII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

2,68 

VIII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,52 

IX grupė 
(kontrolinė) 

            Nepateikiamos jokios produkto charakteristikos 2,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant produkto sveikumą statistiškai reikšmingai nuomonės tarp grupių neišsiskyrė. 
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3.8.2.  Stimulo poveikis produkto kokybei 

 

 

18 Lentelė. Stimulo poveikis produkto kokybei („Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“), vidurkis 

 

 Grupės sąlygos 
Vidurkis 

(skalė 1–4) 

I grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda visose ES šalyse  

3,21 

II grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,14 

III grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,30 

IV grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,21 

V grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,23 

VI grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,18 

VII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,25 

VIII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,13 

IX grupė 
(kontrolinė) 

            Nepateikiamos jokios produkto charakteristikos 3,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant skirtingų produktų aprašymų (IX skirtingų sąlygų) poveikį produkto kokybei statistiškai reikšmingų skirtumų 

tarp grupių nėra.  
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3.8.3.  Stimulo poveikis pasitikėjimui prekės ženklu (gamintoju) 

 

19 Lentelė. Stimulo poveikis pasitikėjimui prekės ženklu („Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia 
pasitikėjimą“), vidurkis 

 

 Grupės sąlygos 
Vidurkis 

(skalė 1–4) 

I grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda visose ES šalyse  

3,29 

II grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,22 

III grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,37 

IV grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,26 

V grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,27 

VI grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,29 

VII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,27 

VIII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

3,26 

IX grupė 
(kontrolinė) 

            Nepateikiamos jokios produkto charakteristikos 3,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant skirtingų produktų aprašymų (IX skirtingų sąlygų) poveikį pasitikėjimui gamintoju statistiškai reikšmingų 

skirtumų tarp grupių nėra.  
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3.8.4.  Stimulo poveikis ketinimui pirkti produktą 

 

20 Lentelė. Stimulo poveikis ketinimui pirkti produktą („Pirkčiau tokį produktą“), vidurkis 

 

 Grupės sąlygos 
Vidurkis 

(skalė 1–4) 

I grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda visose ES šalyse  

3,08 

II grupė Produktas pagamintas ES 
Produktas turi pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,95 

III grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,08 

IV grupė Produktas pagamintas ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,90 

V grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

2,95 

VI grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,99 

VII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda ES šalyse 

3,10 

VIII grupė Produktas pagamintas ne ES 
Produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis ES šalyse gali skirtis 

2,92 

IX grupė 
(kontrolinė) 

            Nepateikiamos jokios produkto charakteristikos 2,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertinant skirtingų produktų aprašymų (IX skirtingų sąlygų) poveikį ketinimui pirkti produktą labiau produktą linkę 

pirkti VII grupės atstovai (kai produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio bei produkto kokybė vienoda ES) 

nei IV ar IX grupės atstovai (skirtumas statistiškai reikšmingas). 
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3.8.5.  Produkto pagaminimo vietos (ES / ne ES) įtaka vertinant produkto sveikumą, kokybę, 

pasitikėjimą gamintoju bei ketinimą pirkti 

 

21 Lentelė. Produkto pagaminimo vietos (ES / ne ES) įtaka produkto savybėms 

 Grupės sąlygos 
Vidurkis 

(skalė 1–4) 

„Šis produktas yra sveikas“ 
Produktas pagamintas ES  2,57 

Produktas pagamintas ne ES 2,64 

„Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“ 
Produktas pagamintas ES 3,21 

Produktas pagamintas ne ES 3,20 

„Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia 
pasitikėjimą“ 

Produktas pagamintas ES 3,28 

Produktas pagamintas ne ES 3,27 

„Pirkčiau tokį produktą“ 
Produktas pagamintas ES 3,00 

Produktas pagamintas ne ES 2,99 

 

 

 

 

 

3.8.6. Produkto sudėtinių dalių įtaka vertinant produkto sveikumą, kokybę, pasitikėjimą 

gamintoju bei ketinimą pirkti 

 

22 Lentelė. Produkto sudėtinių dalių įtaka produkto savybėms 

 Grupės sąlygos 
Vidurkis 

(skalė 1–4) 

„Šis produktas yra sveikas“ 

Produktas turi pridėtinio cukraus, 
aromatinio stipriklio  

2,61 

Neturi 2,60 

„Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“ 
Produktas turi pridėtinio cukraus, 
aromatinio stipriklio 

3,19 

Neturi 3,22 

„Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia 
pasitikėjimą“ 

Produktas turi pridėtinio cukraus, 
aromatinio stipriklio 

3,27 

Neturi 3,29 

„Pirkčiau tokį produktą“ 
Produktas turi pridėtinio cukraus, 
aromatinio stipriklio 

2,99 

Neturi 3,00 

 

 

 

 
Tai, ar produkto apraše nurodyta pridėtinis cukrus, aromato stipriklis, ar nenurodyta, neturi reikšmės renkantis 

produktą (skirtumai tarp grupių statistiškai nereikšmingi). 

Tai, ar produktas pagamintas ES ar pagamintas už ES ribų neturi reikšmės vertinant produkto sveikumą, kokybę, 

pasitikėjimą prekės ženklu ar ketinimą pirkti produktą. 
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3.8.7.  Garantijos, jog produkto kokybė visose ES šalyse vienoda, įtaka vertinant produkto 

sveikumą, kokybę, pasitikėjimą gamintoju bei ketinimą pirkti 

 

23 Lentelė. Garantijos, jog produkto kokybė visose ES šalyse vienoda, įtaka produkto savybėms 

 Grupės sąlygos 
Vidurkis 

(skalė 1–4) 

„Šis produktas yra sveikas“ 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda 
ES šalyse  

2,63* 

Nevienoda 2,58* 

„Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“ 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda 
ES šalyse 

3,25* 

Nevienoda 3,16* 

„Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia 
pasitikėjimą“ 

Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda 
ES šalyse 

3,30* 

Nevienoda 3,26* 

„Pirkčiau tokį produktą“ 
Produkto skonis, išvaizda, sudėtis vienoda 
ES šalyse 

3,05* 

Nevienoda 2,94* 

* – statistiškai reikšmingai skiriasi, p<0,05 

 

 

 

 

 

Tai, jog produkto sudėtyje nurodyta, jog produkto kokybė yra vienoda visose ES šalyse statistiškai reikšmingai lemia 

geresnį produkto sveikumo, kokybės vertinimą, didesnį pasitikėjimą gamintoju bei ketinimą įsigyti produktą. 
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Išvados ir rekomendacijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 proc. respondentų tikrina / žino perkamų maisto produktų sudėti, 11 proc. iš jų – tą daro „beveik visada“.  

59 proc. atidžiai analizuoja maisto produktų sudėtį, 8 proc. iš jų tai daro „labai atidžiai“.  

Dažniau maisto produktų sudėtį linkusios tikrinti bei atidžiau analizuoti moterys nei vyrai, dažniau asmenys su 

aukštuoju, nei neturintys aukštojo išsimokslinimo bei tie, kurie yra ragavę produktų, skirtų užsienio rinkoms, nei 

tie, kurie nėra ragavę. 

Respondentų nuomone, svarbiausi kriterijai, renkantis maisto produktus, yra produkto skoninės savybės  

(93 proc.) ir produkto kaina (92 proc.). Mažiau svarbu yra produkto sveikumas apskritai (88 proc.), 

respondentams taip pat svarbu, kad produktas būtų aukščiausios kokybės (86 proc.), sveika produkto sudėtis 

(84 proc.), produkto kilmės šalis (59 proc.), ekologiška produkto pakuotė (47 proc.), prekės ženklas (firma) (43 

proc.). 

 

75 proc. respondentų pritaria, jog vienos ES šalys gauna geresnės kokybės (tų pačių prekės ženklų) maisto 
produktus nei kitos. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal lytį, amžių, išsimokslinimą, pajamas. Nėra 
statistiškai reikšmingo skirtumo pagal tai, ar asmuo dažnai skaito prekių etiketes, arba kaip atidžiai jas skaito. 
Tačiau asmenys, kurie yra ragavę maisto produktų, skirtų kitoms rinkoms, žymiai dažniau yra linkę pritarti, jog 
vienos šalys gauna geresnius produktus nei kitos.  

74 proc. respondentų tai laiko problema (iš jų 27 proc. dvejopą produktų kokybę laiko rimta problema. Moterys, 
dažniau nei vyrai, linkę pritarti, jog dvejopa produktų kokybė yra problema (skirtumas statistiškai reikšmingas).  
Respondentai, kurie dažnai skaito prekių etiketes bei kurie tai daro atidžiai, taip pat tie, kurie yra ragavę 
produktų, skirtų kitoms rinkoms, yra linkę dažniau pritarti, jog dvejopa prekių kokybė ES yra problema. Nėra 
statistiškai reikšmingų skirtumų pagal kitus sociodemografinius požymius.  

36 proc. respondentų pritaria, jog tarptautinių prekės ženklų maisto produktų, tiekiamų Lietuvai, kokybė per 
pastarąjį dešimtmetį pagerėjo, 21 proc. mano, jog produktų kokybė pablogėjo. Moterys dažniau nei vyrai 
linkusios nepritarti, jog produktų kokybė suprastėjo (skirtumas statistiškai reikšmingas). Asmenys, kurie yra 
ragavę produktų, skirtų ne Lietuvos rinkai taip pat tie, kurie atidžiai analizuoja etiketes dažniau yra linkę pritarti, 
jog produktų kokybė per pastaruosius dešimt metų pagerėjo. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal kitus 
sociodemografinius požymius. 

38 proc. respondentų pritaria, jog tai, kas parašyta produkto etiketėje atitinka produkto sudėtį. 22 proc. tam 
nepritaria. Nėra statistiškai reikšmingų skirtumų pagal lytį, išsimokslinimą, amžių, pajamas. Vartotojai, kurie 
skaito etiketes ir daro tai atidžiai, dažniau yra linkę pritarti, jog tai, kas parašyta etiketėje atitinka produkto 
sudėtį. Tačiau tie, kurie yra ragavę produktų, skirtų ne Lietuvos rinkai, mažiau linkę pritarti, jog tai, kas parašyta 
etiketėje iš tiesų atitinka produkto sudėtį.  

 

Faktorių analizės būdu iš dešimt skirtingų teiginių buvo gauti trys faktoriai apibūdinantys vartotojų 
„nepasitenkinimą dėl dvejopos produktų kokybės“, „gamintojų, institucijų rūpestį, kad vartotojai gautų gerą 
produktą“ bei „gamintojų pateisinimą dėl skirtingos produktų sudėties“. 

88 proc. respondentų mano, jog tarptautiniai gamintojai privalo išlaikyti vienodą produktų kokybę visos šalyse. 

70 proc. respondentų dėl to, jog ES šalims tiekiamos nevienodos kokybės prekės jaučiasi tam tikra prasme 
diskriminuojamai.  

70 proc. respondentų pritaria, jog nevienoda kokybė galioja ne tik maisto, bet ir kitiems produktams.  

Respondentai mano, jog Europos Komisijai labiausiai rūpi tai, jog tarptautinių prekės ženklų maisto kokybė 
visose ES šalyse būtų vienoda (43 proc.), antroje vietoje yra Lietuvos institucijos (33 proc.), trečioje – patys 
gamintojai (32 proc.). 
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36 proc. respondentų pritaria, jog gamintojams svarbu, kad tiekiami maisto produktai būtų vienodai sveiki 
visiems vartotojams, nepriklausomai nuo gyvenamosios šalies. Ir 24 proc. pritaria, jog Lietuvai yra tiekiami geros 
kokybės produktai, gamintojais galima pasitikėti (56 proc. vertino neutraliai, 20 proc. tam nepritarė). 

Respondentai nelinkę pateisinti gamintojų teiginių, jog produktai skiriasi dėl to, kad skirtingų šalių gyventojai 
mėgsta „skirtingo skonio“ produktus – 46 proc. respondentų nepritaria tokiems gamintojų argumentams. 

35 proc. respondentų mano, jog produktai, kurie yra skirtingos sudėties nebūtinai yra skirtingos (prastesnės) 
kokybės. 

Iš 27 ES šalių, 17 šalių buvo nurodytos kaip gaunančios geresnės kokybės tų pačių tarptautinių prekių ženklų 
produktus, 9 šalys – tokios pačios kokybės produktus kaip Lietuvoje ir 1 šalis (Rumunija) – nurodyta kaip gaunanti 
prastesnės kokybės prekes nei tiekiamos Lietuvai. 

Respondentai pritarė, kad geriausios kokybės produktus ES šalyse gauna Vokietijos gyventojai. Lietuvai 
tiekiamos tokios pačios kokybės prekės kaip Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Bulgarijoje, Kroatijoje, Slovėnijoje. 

Iš tyrime pateiktų konkrečių tarptautinių prekės ženklų produktų respondentai dažniausiai buvo ragavę šokoladą 

Milka (87 proc.), gėrimą Coca-Cola (87 proc.) bei kavą Jacobs (86 proc.), toliau mažėjimo tvarka eina kečupas 

Heinz (78 proc.), traškučiai Pringles (75 proc.) bei sūris President (72 proc.). 

Kalbant apie produkto sveikumą, respondentai labiausiai pritaria, jog sveikiausias produktas yra sūris President 

(69 proc.). Toliau mažėjimo tvarka pagal sveikumą eina kava Jacobs (51 proc.), kečupas Heinz (37 proc.), 

šokoladas Milka (33 proc.), gėrimas Coca-Cola (8 proc.), traškučiai Pringles (8 proc.). 

Respondentai geriausiai vertina sūrio President kokybę (77 proc.), toliau mažėjimo tvarka eina šokoladas Milka 

(70 proc.), kečupas Heinz (66 proc.), kava Jacobs (58 proc.), traškučiai Pringles (50 proc.), gėrimas Coca-Cola  

(42 proc.). 

Respondentai labiausiai pasitiki šokolado Milka (78 proc.) bei sūrio President (77 proc.) prekių ženklais, šiek tiek 

mažiau pasitikima kavos Jacobs (69 proc.) bei kečupo Heinz (69 proc.) prekių ženklais. Mažiausiai pasitikima 

traškučių Pringles (54 proc.) ir gėrimo Coca-Cola (53 proc.) prekių ženklais. 

Respondentai labiausiai būtų linkę įsigyti šokoladą Milka (75 proc.), sūrį President (75 proc.), mažiau – kečupą 

Heinz (64 proc.), kavą Jacobs (63 proc.), gėrimą Coca-Colą (48 proc.) ar traškučių Pringles (44 proc.). 

20–36 proc. respondentų tiki, jog tyrime pateiktų produktų kokybė yra vienoda visose ES šalyse. Labiausiai 

tikima, jog kokybė visose ES šalyse yra sūrio President (36 proc.) bei šokolado Milka (32 proc.), mažiau pritariama 

jog vienoda kokybė yra traškučių Pringles (30 proc.), kečupo Heinz (30 proc.), gėrimo Coca-Cola (29 proc.) ir 

mažiausiai, jog kavos Jacobs (20 proc.). 

 

Naudojant internetinį panelį buvo imamos devynios homogeniškos pagal sociodemografines charakteristikas 

grupės, kurių kiekviena gavo vertinti tuos pačius šešis produktus (kava Jacobs, šokoladas Milka, sūris President, 

gėrimas Coca-Cola, kečupas Heinz, traškučiai Pringles), tik prie produktų kiekviena grupė gaudavo skirtingą 

produkto aprašą (t. y., ar produktas pagamintas ES ar ne, ar produkte yra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio 

ar nėra, ar produkto skonis ES šalyse skiriasi ar nesiskiria). Tyrimo tikslas buvo nustatyti, kaip skiriasi grupių 

nuomonės joms gavus vienokį ar kitokį produkto aprašymą. 

Vertinant produkto sveikumą „Šis produktas yra sveikas“ geriausiai produktai buvo vertinti grupėje, kur 

produktas neturi pridėtinio cukraus, aromato stipriklio, produktas nėra pagamintas ES ir skonis ES šalyse gali 

skirtis. Tačiau tai nėra statistiškai reikšmingas skirtumas. Nuomonių skirtumų tarp grupių nenustatytas.  

Vertinant skirtingų produktų aprašymų poveikį produkto kokybei „Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“ bei 

poveikį pasitikėjimui gamintoju „Šis prekės ženklas (gamintojas) kelia pasitikėjimą“ statistiškai reikšmingų 

skirtumų nenustatyta. 
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Vertinant skirtingų produktų aprašymų poveikį ketinimui pirkti produktą labiau produktą linkę pirkti tuomet, kai 

produkte nėra pridėtinio cukraus, aromatinio stipriklio bei produkto kokybė vienoda ES šalyse. 

Tai, ar produktas pagamintas ES ar pagamintas už ES ribų neturi reikšmės vertinant produkto sveikumą, kokybę, 

pasitikėjimą prekės ženklu ar ketinimą pirkti produktą. 

Tai, ar produkto apraše nurodytas pridėtinis cukrus, aromato stipriklis, ar nenurodytas, neturi reikšmės renkantis 

produktą (skirtumai tarp grupių statistiškai nereikšmingi). 

Tai, jog produkto apraše nurodyta, jog produkto kokybė yra vienoda visose ES šalyse statistiškai reikšmingai 

lemia geresnį produkto sveikumo, kokybės vertinimą, didesnį pasitikėjimą gamintoju bei ketinimą įsigyti 

produktą. 

Diskusija ir rekomendacijos. 75 proc. respondentų pritaria, jog ES šalyse vartotojai gauna ne vienodos kokybės 

produktus. Tam daugiau linkę pritarti asmenys, kurie yra ragavę produktų, skirtų kitų šalių gyventojams. 74 proc. 

tai laiko rimta ir didele problema. 70 proc. tyrimo dalyvių nurodė, jog dėl tokios „dvejopos kokybės“ situacijos 

jie jaučiasi diskriminuojami. Šiuo požiūriu Lietuvos gyventojai artimi kitų Rytų Europos šalių gyventojams ir išsako 

tą pačią nuomonę, jog Vakarų Europos šalys gauna geresnės kokybės produktus, ir ne tik juos. 70 proc. 

respondentų pritaria, jog dvejopa kokybė yra ne tik dėl maisto, bet ir kitų prekių (pvz., drabužių, buitinės 

technikos, žaislų). Akivaizdu, jog tokie skirtumai nesusidarė vien iš „medijų“ ar „pamąstymų“. Kaip rodo tyrimo 

duomenys, asmenys, kurie yra realiai vartoję užsienio rinkoms skirtų produktų, kritiškiau linkę vertinti teiginius 

apie produktų kokybę apskritai. 

Kalbant apie tai, kas turėtų spręsti dvejopos produktų kokybės problemą, daugiausia vilčių dedama į Europos 

komisiją (43 proc. respondentų pritaria, jog šiai institucijai labiausiai rūpi, kad maisto produktų kokybė visose ES 

šalyse būtų vienoda). Mažiau tikimasi iš vietinių (nacionalinių) tarnybų – 33 proc. respondentų pritaria, jog už 

tinkamą prekių kokybę yra atsakingos Lietuvos institucijos. Vadinasi, siekdama gerinti savo, kaip vartotojų gynėjų 

įvaizdį, VVTAT turėtų daugiau dėmesio kreiptį į darbų, užtikrinančių dvejopos maisto produktų kokybės 

problemos mažinimą, viešinimą ir pristatymą visuomenei. 

Tyrimo dalyviai mano, kad gamintojai didžiąja dalimi privalo patys būti atsakingi ir privalo užtikrinti vienodą 

produktų kokybę visos šalyse (88 proc. respondentų tam pritaria). Tačiau tyrimo dalyviai kartu nurodo, jog tik 

nedidelei daliai gamintojų (32 proc.) rūpi, jog tiekiami produktai būtų vienodos  kokybės visose ES šalyse arba 

kad jiems rūpi vienodai rūpi vartotojų sveikata (36 proc. pritaria). 35 proc. respondentų palaiko gamintojų 

bandymus skirtingoms šalims tiekti skirtingo skonio, skirtingų pakuočių produktus ir to nelaiko dvejopos kokybės 

pavyzdžiu. 27 proc. palaiko argumentą, jog vartotojai patys mėgsta skirtingo skonio produktus. Šiems teiginiams 

labiau linkę pritarti aukštojo išsimokslinimo neturintys respondentai. Vadinasi, kritiškai mąstantys ir 

analizuojantys pirkėjai nebūtų linkę palaikyti gamintojų dvejopos kokybės produktų variacijas. Gamintojams, be 

siekiamo pelno ne mažiau svarbu turėtų būti atliepti etinius ir moralinius dalykus, ypač kalbant apie ilgalaikę 

įvaizdžio perspektyvą deklaruojant socialinį atsakingumą ir dėmesį klientui. 

Pateikiant skirtingus produktų aprašymus skirtumų nenustatyta vertinant produkto sveikumą „Šis produktas yra 

sveikas“, produkto kokybę „Šis produktas pasižymi aukšta kokybe“, pasitikėjimą gamintoju „Šis prekės ženklas 

(gamintojas) kelia pasitikėjimą“. Tačiau produktą labiau linkę pirkti tuomet, kai jame nėra pridėtinio cukraus, 

aromatinio stipriklio bei produkto kokybė vienoda ES šalyse. 

Tai, ar produkto sudėtyje nurodytas pridėtinis cukrus, aromato stipriklis, ar nenurodytas, neturi reikšmės 

renkantis produktą (skirtumai tarp grupių statistiškai nereikšmingi). Tačiau tai, jog, jog produkto apraše 

nurodyta, jog produkto kokybė yra vienoda visose ES šalyse statistiškai reikšmingai lemia geresnį produkto 

sveikumo, kokybės vertinimą, didesnį pasitikėjimą gamintoju bei ketinimą įsigyti produktą. Vartotojams svarbu 

žinoti, kad jie perka vienodos kokybės produktą. Svarbi, ne vien ženklinimas, svarbu ir faktas, kad produkto 

sudėtis atitinka kitų (Vakarų Europos) šalyse pateikiamų produktų sudėtį. Tarptautinės ir nacionalinės 

institucijos turėtų ne tik pateisinti tokį norą, bet ir jį užtikrinti.  
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4. Straipsnių ir ataskaitų apie dvejopą maisto produktų kokybę ES šalyse apžvalga 

 

Tai, kad naujosios ES šalys narys gauna kitokios kokybės produktus (vartotojų įvardinama kaip 

blogesnės kokybės) viešųjų diskusijų objektu tapo keliais pastaraisiais metais, ypač kai naujosios 

valstybės-narės (Vengrija, Slovakija) atliko tyrimus12 ir paviešino rezultatus dėl nevienodos kokybės 

produktų, tiekiamų jų šalių piliečiams. Tyrimai buvo atlikti ir kitose naujose ES valstybėse-narėse (kartu 

ir Lietuvoje). Deja, rezultatai tik patvirtino, jog produktų kokybė geresnė Vakarų Europos valstybėse. 

Atlikti tyrimai parodė, jog kai kurie gamintojai parduoda kitokios kokybės, bet to paties prekių ženklo 

ir apgaulingai vienodai atrodančius produktus, o kai kuriose šalyse tam tikruose produktuose yra 

mažiau pagrindinės sudedamosios dalies, arba aukštesnės kokybės sudedamosios dalys pakeičiamos 

prastesnės kokybės sudedamosiomis dalimis. Ir nors „senoji“ Europa norėjo su tuo nesutikti, po ilgų 

diskusijų turėjo nusileisti. Dvigubos kokybės problema iškilo valstybėse narėse, įstojusiose į ES po 2004 

m. 

2015 m. Čekijos Respublikoje atliktas tyrimas parodė, jog 35 proc. Čekijos Respublikoje parduodamų 

tarptautinių prekinių ženklų maisto produktų (kava, jogurtas, margarinas ir kt.) buvo pagaminti 

naudojant skirtingas sudėtines dalis nei Vakarų Europos valstybėse. Tuo metu didžiųjų bendrovių, tokių 

kaip „Coca-Cola“ ir „Tchibo“, atstovai argumentavo, kad gamintojai tiesiog priversti atsižvelgti į 

vietinius skonio ypatumus. Čekijos žemės ūkio ministras Marianas Jurečka griežtai pasmerkė tokį 

paaiškinimą ir nurodė, jog Čekija nebus „Europos šiukšlių dėže“. Tuomet Ministras nusprendė, jog 

vienysis kartu su politikais iš Slovakijos ir Vengrijos siekiant suvienodinti tiekiamų produktų standartus 

ES. Kitas tyrimas3 atskleidė, jog iš 21produktų, parduodamų skirtingose ES šalyse su tuo pačiu prekės 

ženklu, 13 buvo skirtingi, 5 skyrėsi „nežymiai“ ir 3 buvo vienodi. Pvz., „Tulip lunch“ sudėtyje Vokietijoje 

yra kiauliena, kai Čekijoje – paukštiena. Vokiški „Iglo“ žuvies piršteliai turi 50 proc. daugiau žuvies nei 

tas pats produktas parduodamas Čekijoje. Persil skalbiklis Vokietijoje ir Austrijoje turi beveik 20  

ingredientų daugiau negu šio produkto čekiška, vengriška ar slovakiška prekė. 

2017 m. Kroatijoje atliktas 26 produktų tyrimas4 atskleidė, jog 85 proc. lygintinų produktų, skirtų 

Vokietijos ir Kroatijos rinkoms skyrėsi (vertinta produkto sudėtis ir kaina). 54 proc. produktų skyrėsi 

pagal sudėtį, 60 proc. produktų skyrėsi pagal kainą (Kroatijoje buvo parduodami brangiau nei 

                                                           
1 Székely,  T. Supermarkets Sell Inferior Quality Products To Central European Consumers, Survey Reveals (2017). 
https://hungarytoday.hu/supermarkets-sell-inferior-quality-products-central-eastern-europe-survey-reveals-79347/ 
2 Haas, E. (2017) Czech Republic Demands Better Food Quality from the European Union. https://news.expats.cz/weekly-

czech-news/lawmakers-call-for-ban-on-sales-of-inferior-food-in-czech-republic/?utm_source=facebook&utm_medium=-
page_post&utm_content=lawmarkers+call+for+ban+on+sales+of+inferior+food+in+the+czech+republic&utm_campaign-
=business+in+the+news 
3 Haas, E. (2017). Czech Republic Will Continue to Fight Inferior Food Quality. https://news.expats.cz/czech-food-
drink/czech-republic-will-continue-to-fight-inferior-food-quality/ 
4 Niamh, M. (2017). Croatian Survey: Dual Quality and Price Affects 85% of Sampled Products. 
https://www.foodnavigator.com/Article/2017/09/04/Croatian-survey-Dual-quality-and-price-affects-85-of-sampled-
products 
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Vokietijoje). Tik keturi produktai buvo vienodos sudėties ir kainos: Barilla spaghetti number 5, Lenor 

Summerbreeze freshness, Red Bull ir Happy day 100 procentų apelsinų sultys. O toks produktas kaip 

kūdikių maistas (Hipp) turėjo mažiau ryžių, morkų ir kalakutienos nei Vokietijoje parduodamas toks pat 

produktas. Skirtumų rasta ir kituose produktuose. Tik vienas produktas buvo ne Vokietijos naudai – 

Haribo Happy Cola saldainiai – kadangi Vokietijoje jų sudėtyje buvo pridėta daugiau cukraus. 

Lietuvos Respublikos Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2017 metais taip pat atliko maisto 

produktų sudėties tyrimą5, siekdama įvertinti, ar Lietuvos rinkoje esantys to paties prekės ženklo, to 

paties pavadinimo maisto produktai yra vienodos sudėties kaip ir Belgijos Karalystėje bei Vokietijos 

Federacinėje Respublikoje. Tarnyba vertino skirtingus produktus, kaip virtas kepamąsias dešreles 

Greisinger Munich, President Brie sūrį, jogurtą Activia, dribsnius Vitalis su avietėmis, pienišką šokoladą 

Shogetten Milk Chocolate, pienišką šokoladą Milka Alpine Milk, sausainius Oreo su vanilės skonio įdaru 

ir kitus produktus. Skirtingiems produktams vertinti skirtingi požymiai, pvz., skonio įvertinimas, išvaizda 

ir konsistencija, kvapas ir skonis, spalva, pakaitalų sudėtis, pridėtinės medžiagos ir kt. Daliai tirtų 

produktų rasti skirtumai dėl produkto skonio ir konsistencijos, spalvos, kvapo, kofeino, sudėtinių 

produkto dalių  kiekio.  

Tai, ką naujosios ES valstybės-narės išsakė kaip „dvigubos kokybės“ problema, ne visuomet buvo 

pripažinta vakaruose. Vartotojų pasirinkimo centro (angl. Consumer Choice Center) vadovo Fred 

Roeder nuomone6 „niekas neverčia vartotojų pirkti tam tikrų prekės ženklų produktų. Jie gali laisvai 

pasirinkti kitus produktus, jeigu nėra patenkinti kai kurių siūlomų prekių ženklų skoniu ar sudėtimi“. 

Tai, kad vienos šalys gauna vienos sudėties, o kitos – kitos sudėties produktus, jis pavadino populizmu, 

nes gamintojai ir taip gamina įvairių skonių, įvairių sudėčių produktus savo klientams. 

2018 m. Europos parlamente priimtoje Rezoliucijoje7 nurodomi argumentai, jog „daugelyje Vidurio, 

Rytų ir Pietryčių Europos šalių vėluojama pakeisti sudėtį siekiant sumažinti riebalų, cukrų ar druskos 

kiekį maisto produktuose”, arba „kad keliose valstybėse narėse, daugiausiai Vidurio ir Rytų Europoje, 

naudojant įvairias laboratorinių tyrimų metodologijas, atliktų daugybės bandymų ir tyrimų rezultatai 

parodė, kad tarp bendrojoje rinkoje su tuo pačiu prekių ženklu ir tariamai tapačioje pakuotėje 

reklamuojamų ir parduodamų produktų yra įvairaus masto skirtumų, be kita ko, jų sudėties ir 

naudojamų sudedamųjų dalių skirtumų, kurie kenkia vartotojams <...>“, be kita ko, „tai yra susiję ne 

tik su maisto produktais, bet dažnai ir su ne maisto produktais, įskaitant ploviklius, kosmetiką, tualeto 

reikmenis ir kūdikiams skirtus produktus“. 

                                                           
5 Maisto produktų ženklinimo informacijos (sudedamųjų dalių sąrašo, maistingumo deklaracijos, deklaruotų sudedamųjų 
dalių ar maistinių (ar kitų) medžiagų palyginimas. (2017). Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 
6 Roeder, R. (2017). Stigmatising tastes and ‘dual food quality’ is mere populism. 
https://consumerchoicecenter.org/stigmatising-tastes-dual-quality-food-mere-populism/ 
7 Europos parlamento rezoliucija dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje (2018/2008(INI)). 
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0267_LT.html?redirect 
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Europos Parlamente 2019-01-22 įvyko balsavimas8, numatantis baudas gamintojams už „reikšmingai 

besiskiriančius“ produktus iki 10 milijonų eurų ar 4 proc. metinės apyvartos dydžio. Tačiau Europos 

vartotojų asociacija iš karto išreiškė susirūpinimą, kadangi „baudos protokolas“ numato sąlyginai 

nedideles baudas atskirose valstybėse narėse. Pvz., Lietuvoje gali būti pritaikoma maksimali 1448 eurų 

bauda, o tai nėra ta suma, kuri būtų reikšminga gamintojui. 

Europos parlamento rezoliucijoje dėl dvejopos produktų kokybės bendrojoje rinkoje, priimtoje 2018-

09-13 kaip tik ir keliamas klausimas, jog dvejopos produktų kokybės problema tikrai egzistuoja ir visose 

ES šalyse turėtų būti užtikrintas vienodai kokybiškas tarptautinių prekių ženklų produktų tiekimas. 

Čekijos atstovė Parlamente Olga Sehnalová pristatydama šį dokumentą atkreipė dėmesį į tai, kad ši 

rezoliucija skirta padėti nacionalinėms valdžios institucijoms nustatyti, ar bendrovė pažeidžia ES maisto 

produktų ir vartotojų teisės aktus, parduodama dvejopos kokybės produktus skirtingose šalyse.  

Dokumente nurodome, jog „bendrojoje rinkoje, kur vartotojai bendrai gerai supranta laisvo prekių 

judėjimo ir vienodų galimybių naudotis prekėmis principus, vartotojai a priori nesitiki, kad skirtingose 

šalyse parduodami to paties prekių ženklo produktai galėtų skirtis“. Antra, lojalumo prekių ženklui 

tyrimai parodė, kad vartotojų pasąmonėje prekių ženklas suvokiamas kaip kontroliuojamos ir pastovios 

kokybės sertifikatas, o kai kurie vartotojai gali tikėtis, kad to paties prekių ženklo produktai bus, jei ir 

ne tokios pačios, bet lygiavertės kokybės, nesvarbu, kur ir kada jie įsigyjami, ir tikisi, kad to paties prekių 

ženklo savininkai informuos juos, kai nuspręs pakeisti savo produktų sudėtį. 

Kita vertus, rezoliucijoje nurodoma, jog „nepakanka pateikti bet kokią papildomą informaciją, nors ir 

pagrindiniame pakuotės regėjimo lauke, nebent vartotojas aiškiai supranta, kad atitinkamas produktas 

skiriasi nuo kitoje valstybėje narėje parduodamų to tariamai paties prekių ženklo produktų“; be to, 

gamintojai nebūtinai turi pasiūlyti tapačius produktus skirtingose geografinėse vietovėse ir kad laisvas 

prekių judėjimas nereiškia, kad kiekvienas produktas turi būti vienodas visoje bendrojoje rinkoje“. 

Ne mažiau svarbiu klausimu keliama ir tai, jog siekiant spręsti dvejopos produktų kokybės problemą 

„labai svarbu teikti vartotojams tikslią ir lengvai suprantamą informaciją“ ir ši atsakomybė turi kristi 

gamintojui – tuo atveju, „jei bendrovė ketina pateikti rinkai tam tikromis savybėmis besiskiriantį 

produktą skirtingose valstybėse narėse, toks produktas negali būti ženklinamas iš pažiūros tapačiai ir 

parduodamas su tuo pačiu prekių ženklu“ ir kad „vartotojų apsaugos teisės aktų nuostatos turėtų būti 

taikomos visiems maisto ir ne maisto gaminiams apskritai, esantiems bendrojoje rinkoje, ir kad gaminio 

etiketė turi būti vartotojams įskaitoma, o joje pateikiama informacija apie gaminį turi būti išsami“. 

Europos parlamento trumpraštyje, išleistame 2017 metais nurodoma, jog maisto testai (bandymai) 

Slovakijoje, Vengrijoje ir Čekijoje parodė, kad daugelis tarptautinių ženklų produktų skiriasi nuo 

parduodamų Vokietijoje, Austrijoje, Italijoje. Nustatyta, kad produktai yra saugūs vartoti ir tinkamai 

paženklinti, tačiau kai kuriais atvejais naujosiose ES šalyse produktuose naudojamos kitos 

                                                           
8 Southey, F. (2019). EU Votes to Blacklist ‘Dual Quality’ Food With Maximum Eur10m Penalty. 
https://www.foodnavigator.com/Article/2019/01/22/EU-votes-to-blacklist-dual-quality-food-with-maximum-10m-penalty 
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sudedamosios dalys nei senosiose ES šalyse. Kitaip sakant, kai kurios ES šalys-narės buvo laikomos 

mažiau nusipelnę valgyti sveiką ir tinkamos kokybės maistą. Atskirais atvejais, prastesnės kokybės 

produktai netgi buvo parduodami už didesnę kainą. Tai paskatino imtis kaltinimų, jog tarptautinės 

bendrovės diskriminuoja vartotojus ES rytų šalyse.  

Europos vartotojų asociacijos ataskaitoje9 nurodoma, jog tyrimai parodė, kad vienodu prekės ženklu 

pažymėtos ir panašiai atrodančios prekės (daugiausia maisto produktai) skirtingose valstybėse narėse 

yra skirtingos kokybės, o tai sukelia vartotojų nepasitenkinimą. Tyrimo išvadose nurodomi kertiniai 

aspektai, siekiant mažinti dvejopos produktų kokybės problemą: 

✓ Toliau rinkti ir kaupti įrodymus apie nevienodą produktų kokybę bei sustiprinti galiojančių ES 

įstatymų įgyvendinimą (dėmesį į tai turėtų atkreipti nacionalinės šalių institucijos. Jos taip pat 

turėtų stiprinti bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo. Svarbu ištirti galimą dvigubą kokybės 

praktiką ne tik maisto produktuose). 

✓ Sustiprinti galiojančių ES įstatymų įgyvendinimą (Europos Komisijai svarbu užtikrinti vienodą 

produktų kokybę visose ES šalyse. Komisija turėtų skelbti temines ataskaitas, išvadas ir 

rekomendacijas. Ji taip pat turėtų parengti ES lygmens gaires, užtikrinti vartotojų organizacijų 

tinkamą konsultavimą). 

✓ Padidinti vartotojų judėjimą (diskutuodama apie kitą daugiametę finansinę programą, ES turi 

pasinaudoti galimybe stiprinti vartotojų judėjimą. Daugelyje valstybių narių vartotojų 

organizacijos stengiasi išgyventi ir joms nepakanka lėšų tyrimams, palyginamiesiems 

bandymams atlikti, tad tinkamai finansuojamos programos leistų tiek ES, tiek nacionalinėms 

vartotojų organizacijoms operatyviau spręsti dvejopos kokybės problemą). 

✓ Didinti kokybę visiems Europos vartotojams (siekiama, kad visi vartotojai galėtų mėgautis 

aukštesne produktų kokybe). Atskirose šalyse egzistuoja skirtingi maisto sudėties standartai, 

kuomet jo dėka užtikrinama bent minimali produkto kokybė (pvz., Austrija turi maisto kodeksą, 

Vokietija turi Lebensmittelbuch, kas garantuoja, pavyzdžiui, minimalų vaisių kiekį). Tam tikrais 

atvejais tokie standartai galėtų būti taikomi ES lygmeniu. Siekiant pagerinti visų europiečių 

maisto kokybę, ES taip pat turi sustiprinti savo darbą maisto mitybos klausimais. Pirma, 

Europos Komisija turėtų skubiai pateikti savo sprendimą dėl pramoniniu būdu pagamintų 

transriebalų apribojimo maisto produktuose ir tai suvienodinti visose šalyse. Kaip žinoma, Rytų 

Europos gyventojai vis dar suvartoja daugiau transriebalų, nei Vakarų šalys, vien dėl nevienodo 

reglamentavimo. Panaši situacija yra ir dėl kitų riebalų, bei cukraus, druskos kiekio maisto 

produktuose). 

Europos Komisijos pranešime „Dual quality of food: European Commission releases common testing 

methodology“ ir publikacijoje „EU harmonised methodology for testing of food products“ nurodoma, 

                                                           
9 Dual Product Quality Across Europe: State-Of-play And The Way Forward. (2018). Ref: BEUC-X-2018-031 -20/04/2018 (rev. 

15/05/2018). https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-031_beuc_position_paper_on_dual_quality.pdf 
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jog Jungtinis tyrimų centras (JRC), Europos Komisijos mokslo ir žinių tarnyba, parengė bendrą 

metodiką, kuri nacionalinėms vartotojų apsaugoms institucijoms leis atlikti bandymus ir palyginti visoje 

Sąjungoje panašiose pakuotėse parduodamų maisto produktų sudėtį ir savybes. 

Ši metodika papildo veiksmus, apie kuriuos paskelbta Komisijos dokumentų rinkinyje dėl naujų 

galimybių vartotojams ir kuriuo siekiama: 

• išaiškinti ir sustiprinti vartotojų teises, be kita ko, uždrausti vartotojus klaidinančią dvejopos 

kokybės praktiką; 

• kompetentingoms organizacijoms suteikti galių vartotojų vardu pateikti atstovaujamuosius 

ieškinius; 

• valstybių narių vartotojų apsaugos institucijoms nustatyti didesnę baudų skyrimo galią. 

 

Bandymų metodika valdžios institucijoms padės nustatyti, ar maisto produktų rinkodara vykdoma 

laikantis ES teisės. Pagal bendrą bandymų protokolą, visi ES parduodami maisto produktai privalo 

atitikti griežtus saugos reikalavimus; vartotojai turi būti informuojami apie pagrindines savybes, kaip 

visų pirma nustatyta ES maisto ženklinimo teisės aktuose; jie taip pat neturi būti klaidinami, pavyzdžiui, 

pakuotėmis. Nacionalinės maisto saugos ir vartotojų apsaugos institucijos privalo užtikrinti, kad 

bendrajai rinkai pateikiami maisto produktai atitiktų susijusius ES teisės aktus. 
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Priedai 

9 priedas. II tyrimo etapo klausimynas. 
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10 priedas. III tyrimo etapo klausimyno pavyzdys. 
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Šis dokumentas finansuojamas iš Europos Sąjungos 
vartotojų programos (2014 – 2020) lėšų 

 
 

Šio dokumento turinys atspindi tik autoriaus nuomonę ir yra jo vienintelė atsakomybė; ji negali būti laikoma 

atspindinčia Europos Komisijos ir (arba) vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto vykdomosios įstaigos (CHAFEA) 

ar bet kurios kitos Europos Sąjungos institucijos nuomonę. Europos Komisija ir Agentūra neprisiima jokios 

atsakomybės už jos turimos informacijos naudojimą. 
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