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Valstybinės vartotojų teisių apsaugos               2012–01–18 Nr. 477 

Tarnybos direktoriui Feliksui Petrauskui 

Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius 
 

 

DĖL PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ IR BAUDŲ SKYRIMO 

 
           Vadovaudamasi LR Produktų saugos įstatymu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gali skirti 

gamintojui, platintojui, pateikusiam į rinką pavojingą maisto produktą, nuo 500 Lt iki 5000 Lt baudą. Jeigu, 

šie produktai padarė žalos vartotojo sveikatai, skiriama bauda nuo 5000 Lt iki 40000 Lt litų. Nustačiusi, kad 

pateikti į rinką pavojingi maisto produktai sukėlė vartotojo mirtį, Tarnyba tokių produktų gamintojams ir 

platintojams gali skirti nuo 20000 Lt iki 80000 Lt baudą. 

           Prašau Jūsų pateikti informaciją, kokios konkrečiai įmonės – tiek gamintojos, tiek platintojos, tiek 

tiekėjos - nubaustos 2010 ir 2011 metais už pateiktus į rinką pavojingus maisto produktus bei kokios 

konkrečiai buvo paskirtos baudos? (I.) 

          Ar buvo nubausti šių įmonių vadovai ir/ar atsakingi asmenys? (II.) 

          Kiek konkrečiai įmonių ir kokio dydžio baudomis buvo nubausta įmonių ir/ar vadovų už netinkamai 

paženklintus maisto produktus? (III.) 

          Taip pat, prašau pateikti informaciją, kurios konkrečiai įmonės buvo baustos kelis ar net keliolika kartų 

(kaip nurodoma Jūsų interneto svetainėje). Ar tai, kad kaip kurios įmonės baudžiamos po keliolika kartų, 

duoda pagrindo teigti, kad taikomos sankcijos yra neefektyvios? (IV.) 

         Ar visos paskirtosios baudos yra sumokėtos? (V.) 

         Kiek minimu laikotarpiu priimta sprendimų pašalinti nesaugų produktą iš rinkos? (VI.) 
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Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos                               2012–01–31 Nr. 497

Direktoriui dr. Jonui Miliui 

Siesikų g. 19, LT-07170, Vilnius 

El. paštas: vvt@vet.lt, jmilius@vet.lt 

 

 

DĖL BAUDŲ PAGAL LR PRODUKTŲ SAUGOS ĮSTATYMĄ SKYRIMO 

 

2012 m. sausio 18 d. raštu Nr. 477 (pridedama) kreipiausi į Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnybą su paklausimu dėl LR Produktų saugos įstatymo pažeidimų ir baudų už pažeidimus 

skyrimo 2010-2011 metais. 

 Gavome atsakymą (2012 m. sausio 25 d. raštas Nr. 4-772 pridedamas), kad į tam tikrus 

klausimus yra kompetentinga atsakyti Jūsų Tarnyba. 

Kreipiuosi į Jus su prašymu atsakyti pagal kompetenciją į II ir III klausimus. 

 

PRIEDAI: 

1) 2012 m. sausio 18 d. raštas  Nr. 477 Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai; 

2) 2012 m. sausio 25 d. raštas Nr. 4-772 Seimo narei Agnei Zuokienei 
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