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KONTROLIUOJAMI ŪKIO SUBJEKTAI

213 668

Prekybos įmonės

20 247

Gyvūninio maisto gamyba

2 929

Pienininkystės ūkiai

Negyvūninio maisto
gamyba

4 123

36 518
Gyvūnų laikymo vietos,
pašarų, veterinarinių vaistų
gamybos įmonės ir kt.

Viešasis maitinimas

9 269

140 582
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PRIORITETAI
Kuo Valstybinei maisto ir veterinarijos
tarnybai (VMVT) 2015 m. buvo išskirtiniai?
VMVT direktorius
dr. Jonas Milius:
„2015 m. VMVT veiklos sritys dar labiau
išsiplėtė – perėmėme su maistu besiliečiančių medžiagų ir gaminių prekybos kontrolę;
valgiaraščių vaikų ugdymo įstaigose derinimą; maisto atliekų, jų susidarymo vietų
tvarkymo kontrolę; žuvų produktų tiekimo
tiesiogiai vartotojams kontrolę; alkoholinių
gėrimų gamybos ir prekybos kontrolę.“

„Ypač daug dėmesio skyrėme darželinukų ir mokinių maitinimui. Ne tik griežtai
kontroliavome ugdymo įstaigų valgyklas,
stebėjome vaikams tiekiamo maisto
saugą ir kokybę, vertinome patiekalų maistinę vertę, bet ir parengėme
rekomendacijas mokyklų ir darželių
vadovams dėl maitinimo organizavimo,
sveikos mitybos principų diegimo. Kartu
su Sveikatos apsaugos ministerija, savivaldybių vadovais, tėvų organizacijomis
ieškojome efektyvių sprendimų.“
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„Vien tik šiemet su 13 šalių atsakingomis
institucijomis suderinome sertifikatus,
kurie mūsų augintojams ir gamintojams atvėrė Kinijos, JAV, Čilės, Egipto, Honkongo,
Brazilijos ir kitų valstybių rinkas.“

„2014 m. Lietuvos laukinėje gamtoje ir
kiaulių ūkiuose pradėjęs plisti afrikinis
kiaulių maras ir šiemet neleido atsikvėpti.
Tačiau Europos Komisijos Skubios veiklos
veterinarų komanda ir Muitų sąjungos
ekspertai pripažino, kad labai operatyviai ir
profesionaliai reaguojame į kiekvieną naują
atvejį, imamės tinkamų veiksmų. Mūsų
taikomos prevencijos priemonės rodomos
pavyzdžiu kitoms su šia pavojinga liga
susidūrusioms valstybėms.“

„Sėkmingai užbaigėme vieną sudėtingiausių ir ilgiausiai užtrukusių VMVT
programų – galvijų bandų sveikatingumo pripažinimo programą. Beveik 2
dešimtmečius VMVT specialistai vykdė
galvijų užkrečiamųjų ligų stebėseną
ir duomenis teikė Europos Komisijai.
Programą įgyvendinant etapais, pasiekta,
kad 2012 m. Lietuvai suteiktas statusas
šalies, kurioje nėra galvijų enzootinės
leukozės, 2013 m. – galvijų bruceliozės,
o 2015 m. – galvijų tuberkuliozės. Naudą
tiesiogiai pajus visi programoje dalyvavę
ūkininkai – parduodant galvijus, jiems nereikės atlikti papildomų šių ligų tyrimų.“

„Kitais metais Lietuvos gamintojams
padėsime dar labiau išplėsti eksporto
žemėlapį, paruošime ir pristatysime
patvirtinti Europos Komisijai nacionalinę
paraišką, kad Lietuvoje nėra Aujeskio
(kiaulių užkrečiamosios) ligos, sukursime ir
įdiegsime vaikų ugdymo įstaigų vertinimo
kriterijų sistemą, toliau dalyvausime tarptautinėje Europolo-Interpolo operacijoje
„OPSON V“, kurios metu tirsime maisto
ir gėrimų klastojimo atvejus, tobulinsime
korupcijos prevencijos priemones maisto
ir veterinarinės kontrolės metu.“
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GYVŪNŲ SVEIKATA IR GEROVĖ
VMVT aktyviai kovoja su užkrečiamosiomis ligomis, daug dėmesio
skiriama gyvūnų gerovei, nes tai
tiesiogiai lemia ne tik gyvūninio
maisto kokybę, bet ir turi įtakos
Lietuvos ekonomikai

IIIII AKM LIETUVOS LAUKINĖJE
FAUNOJE 2015 m. (atvejai iki 12 mėn.)

105

IIIII AKM LIETUVOS KIAULIŲ
ŪKIUOSE 2015 m. (atvejai iki 12 mėn.)

13

IIIII šernai

IIIII kiaulių ūkiai

IIIII Oficialiai pripažinta –
Lietuvoje nėra galvijų
tuberkuliozės
Europos Komisija 2015 m. pripažino,
kad Lietuvoje nėra galvijų tuberkuliozės.
Šis sprendimas patvirtino, kad beveik 2
dešimtmečius Lietuvoje vykdyta galvijų
bandų sveikatingumo pripažinimo programa įgyvendinta sėkmingai. Naudą tiesiogiai
pajus visi programoje dalyvavę ūkininkai –
parduodant galvijus, jiems nereikės atlikti
papildomų šios ligos tyrimų.
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IIIII Už sumedžiotas šernų
pateles – išmokos
medžiotojams

IIIII Du pasiutligės atvejai
Dėl sklandžiai vykdomos laukinių gyvūnų
vakcinacijos nuo pasiutligės trejus metus
(2012–2014 m.) Lietuvoje nebuvo
užregistruotas nė vienas šios ligos atvejis.
Deja, 2015 m. nustatyti du pasiutligės
atvejai – Ignalinos r. į Dysnos kaimą
atklydusiam usūriniam šuniui ir lapei.
Specialistai spėja, kad užsikrėtę gyvūnai
pas mus atklydo iš Baltarusijos.

2015 m. patvirtinta išmokų už sumedžiotas šernų pateles skaičiavimo ir mokėjimo
tvarka. Medžiotojams bus mokama už iki
2016 m. pabaigos sumedžiotas šernų pateles nuo 12 iki 24 mėnesių amžiaus – po
50 eurų, už vyresnes kaip 24 mėnesiai –
po 100 eurų. Šia tvarka siekiama paskatinti
medžioti ne tik jaunus patinus, bet ir pateles, kad būtų galima efektyviau reguliuoti
šalyje šernų populiacijos gausėjimą.
Mokslininkai teigia, kad veiksmingas šernų
populiacijos reguliavimas leistų lokalizuoti
ir sustabdyti afrikinio kiaulių maro plitimą.

IIIII Europos Komisija
praplėtė III AKM zoną

IIIII Gyvūno augintinio
pasus išduoda VMVT
2015 m. išaiškintas ne vienas atvejis, kai
privatūs veterinarijos gydytojai talkindami
veisėjams klastojo gyvūnų augintinių pasus,
įrašus apie jų amžių ar skiepus. Nuspręsta,
kad laikinai gyvūno augintinio pasus šunų,
kačių ir šeškų savininkams išduos tik VMVT
teritorinių padalinių valstybiniai veterinarijos
gydytojai. Įsigaliojus naujai tvarkai, gyvūnų
augintinių pasų išduota net 3 kartus mažiau,
lyginant su ankstesniais metais.

Lietuvos teritorija yra suskirstyta į 3 zonas:
I – rizikos zona, II – užkrėsta zona, kurioje
AKM užregistruotas tik laukinėje faunoje, ir
III zona – užkrėsta teritorija, kurioje AKM
užregistruotas tiek laukinėje faunoje, tiek
naminių kiaulių ūkiuose. Nustačius AKM židinį
naminių kiaulių ūkyje Jonavos rajone, Europos
Komisija praplėtė III zoną – įtraukė naujas šio
rajono seniūnijas: Upninkų, Ruklos, Dumsių,
Užusalių, Kulvos, dalį Žeimių seniūnijos ir
Jonavos miesto. Taip pat į III zoną pateko
Kėdainių rajono Pelėdnagių seniūnija, Kauno
rajono – Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos ir
Neveronių seniūnijos, Kaišiadorių rajono –
Palomenės, Pravieniškių ir dalis Rumšiškių
seniūnijos. III zonoje kiaulių augintojams
taikomi patys griežčiausi reikalavimai. Gyvų
kiaulių judėjimas leidžiamas tik iš visiškai biologinės saugos reikalavimus įgyvendinusių ūkių
Lietuvos teritorijoje (skerdimui). Kiauliena ir
jos produktais prekiauti galima tik vietinėje
rinkoje. Produktai privalo būti pažymėti
specialiu sveikatingumo ženklu. Draudžiamas gyvų kiaulių, kiaulienos ir jos produktų
eksportas į ES bei trečiąsias šalis.
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MAISTO SAUGA IR KOKYBĖ
Vienas svarbiausių VMVT tikslų,
kad ant vartotojų stalo patektų
tik saugus ir kokybiškas maistas, o
gamintojų ir prekybininkų neapsunkintų biurokratiniai reikalavimai

IIIII Supaprastinti
reikalavimai mažoms
skerdykloms įrengti
VMVT supaprastino reikalavimus ūkininkams, kurie nori savo ūkiuose įsirengti
mažas skerdyklas. Jose per savaitę bus galima išpjaustyti ne daugiau kaip 3 t mėsos.
Nors skerdimo, mėsos išpjaustymo ir kitas
patalpas leidžiama įsirengti minimaliomis
sąnaudomis, tačiau maisto saugos, gamybos higienos reikalavimams jokios išlygos
nedaromos. Taip pat privaloma užtikrinti
gyvūnų gerovės reikalavimus.

2015 m. VMVT inspektoriai uždraudė realizuoti beveik 1 000 tonų
nesaugių ar nekokybiškų produktų

IIIII Ant vartotojų stalo
nepateko:
IIIII 2,3 t nesaugių žuvų, vėžiagyvių, moliuskų, krevečių;

IIIII 246 kg šviežių ančių petukų, užkrėstų
salmonelių bakterijomis;

IIIII 74,56 kg kanapių sėklų aliejaus dėl dides-

nio nei leidžiama benzoapireno ir policiklinių
aromatinių angliavandenilių kiekio;
IIIII 1 010 vnt. maisto papildų „Lagosa50“
dėl draudžiamo priedo E912 – Montano
rūgšties esterio;
IIIII 4,5 t jūros lydekos „Nowaco“, radus parazitų;
IIIII 1 152 pak. kepimo formelių keksiukams
dėl skleidžiamo stipraus kvapo.

IIIII Ypatingas dėmesys –
vaikų maitinimui
2015 m. VMVT ypač daug dėmesio skyrė,
kad vaikus mokyklose ir darželiuose pasiektų tik kokybiškas maistas. Situacija, kuri
ne visose vaikų ugdymo įstaigų valgyklose
gera, pristatyta savivaldybių merams
ir kartu neatidėliojant pradėtos spręsti
problemos. Parengtos rekomendacijos
mokyklų ir darželių vadovams dėl maitinimo organizavimo, sveikos mitybos principų
diegimo vaikams. Sudarytos galimybės
VMVT inspektoriams tikrinant darželių ir
mokyklų valgyklas patikrinimuose dalyvauti
tėvų atstovams. Tikimasi, kad viešumas ir
galimybė patiems tėvams pamatyti, kaip
maitinami jų vaikai, drausmins neatsakingus
maisto tiekėjus bei gamintojus.

IIIII Valgiaraščių vaikų
ugdymo įstaigose
derinimas – VMVT rankose
Nuo 2015 m. liepos 1 d. VMVT perduota
valgiaraščių derinimo funkcija. VMVT
parengė valgiaraščių derinimo tvarką,
pagal kurią ugdymo įstaigos turi rengti
valgiaraščius ir pateikti juos derinti VMVT
teritorinių padalinių specialistams. Kiekviena vaikų ugdymo įstaiga gali pati sudaryti
vaikų maitinimo valgiaraštį, tačiau reikėtų
remtis VMVT rekomendacijomis.
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IIIII Ūmūs žmonių

žarnyno infekciniai
susirgimai
(protrūkiai) 2015 m.

(iki 12 mėn.)
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IIIII Perimta su maistu
besiliečiančių gaminių ir
medžiagų gamintojų bei
tiekėjų kontrolė
2015 m. VMVT pradėjo vykdyti su maistu
besiliečiančių gaminių ir medžiagų rinkos
priežiūrą bei kontrolę. Šias funkcijas VMVT
perėmė iš Valstybinės ne maisto produktų
inspekcijos prie Ūkio ministerijos. Parengta
tvarka, pagal kurią su maistu besiliečiančių
gaminių ir medžiagų gamintojai, taip pat
tiekėjai turėjo pateikti informaciją apie
vykdomos veiklos pobūdį, kontaktinius
duomenis, produktų grupės asortimentą
ir kt. Remiantis šiais duomenimis bus
sudarytas su maistu besiliečiančių gaminių
ir medžiagų gamintojų bei tiekėjų sąrašas,
kurio iki šiol Lietuvoje nebuvo.

IIIII Skundai dėl maisto
prekybos centruose ir
kavinėse
2015 m. aktyvūs vartotojai, pranešdami
apie nesąžiningus gamintojus, higienos ir
kitus pažeidimus, padėjo išsiaiškinti beveik
800 atvejų, kai buvo prekiaujama nesaugiais
ar nekokybiškais maisto produktais.
Nubausta apie 600 įmonių, daugiau kaip
60 veikla laikina sustabdyta arba uždrausta.
Iš viso 2015 m. VMVT užregistruoti ir
ištirti beveik 3 000 skundų, iš kurių 9 proc.
pasitvirtino. Daugiausia vartotojų skundų
pasitvirtino dėl viešojo maitinimo patiekalų
(20 proc.), mėsos ir jos gaminių (17 proc.),
žuvų ir jų gaminių (6 proc.), vaisių ir daržovių (4 proc.).
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Maisto produktų kontrolė
IIIII Ne visus mokinius
pasiekia kokybiškas
maistas
VMVT specialistai kiekvienų mokslo metų pradžioje vertina ir analizuoja moksleivių maitinimo
kokybę šalies bendrojo lavinimo mokyklose.
2015 m. patikrinimai parodė, kad 51 proc. mokyklų maitinimo skyrių visiškai atitiko reikalavimus, tačiau nustatyta ir nemažai pažeidimų.
Dažniausiai buvo nustatyti bendri higienos
(32 proc.), savikontrolės sistemos (16 proc.),
technologijų (7 proc.) ir produktų kokybės
(5 proc.) pažeidimai.

Kasmet Nacionalinio maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo
instituto laboratorijose ištiriama
daugiau kaip 1 mln. maisto produktų mėginių

IIIII Atlikti neplaniniai
saldumynų
patikrinimai

9 proc. Lietuvos mokyklų valgyklų reikalingas
kapitalinis patalpų remontas.
Atrinkus 55 pietų patiekalų mėginius faktiniam
kaloringumui nustatyti, pusės jų energinė vertė neatitiko gamintojų valgiaraščiuose nurodytos vertės.
48-iose (4 proc.) mokyklose moksleivių maitinimui buvo tiekiami produktai, kurių sudėtyje yra
draudžiamų maisto priedų.

IIIII Maisto pakavimo
medžiagos – saugios
Pirmąjį 2015 m. pusmetį VMVT inspektoriai
tikrino, kaip naudojami su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos viešojo maitinimo,
maisto produktų gamybos, pakavimo ir
fasavimo įmonėse.
Atlikus daugiau kaip 1,8 tūkst. patikrinimų ir 15
skirtingų gaminių laboratorinius tyrimus, patvirtinta, kad maisto produktus tvarkančios įmonės
naudoja tinkamas ir saugias pakavimo medžiagas.
Tačiau 39 proc. patikrinimų metu įmonės neturėjo tai paliudijančių gamintojų suteiktų atitikties
deklaracijų. Šį dokumentą tiekėjas privalo pateikti
kaip garantiją, kad pakavimo medžiagos atitinka
Europos Sąjungoje nustatytus reikalavimus.

2015 m. patikrinta daugiau kaip 3,4 t 230
pavadinimų saldumynų, pagamintų Lietuvoje ir
importuotų iš kitų šalių.
Dažniausiai pasitaikę pažeidimai – tinkamumo
vartoti terminų nesilaikymas ir ženklinimo
neatitikimai.
Iš viso uždrausta tiekti į rinką beveik 60 kg
(1,7 proc. nuo visų patikrintų) saldumynų su
pasibaigusiu tinkamumo vartoti terminu. Patikrinimų metu parduotuvėse rasta 28 kg (0,8 proc.)
visai neženklintų saldumynų.

IIIII Kaip viešojo
maitinimo įmonėse
laikomasi higienos?
VMVT akcijos „STOP bakterijoms!“, vykusios
2015 m. lapkritį, metu įvairių miestų ir rajonų
restoranuose, kavinėse, užkandinėse buvo
tikrinama darbuotojų asmens higiena, imami
mėginiai nuo darbuotojų rankų, vertinta, ar
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IIIII Patikrinta 7,5 t
šviežių braškių
Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo institute 2015 m. ištirti 39 braškių
mėginiai dėl 276 pavadinimų pesticidų likučių.
Didžiausias leistinas kiekis nebuvo viršytas nė
viename mėginyje.
Taip pat tikrinta šių uogų kokybė, ženklinimas.
Dažniausiai buvo fiksuojama neteisingai nurodyta kilmės šalis. Tokių pažeidimų šiemet nustatyta
82 proc.
švarūs drabužiai, pakanka priemonių rankoms
plauti, personalas pasitikrinęs sveikatą ir t. t.
Įvertinta 187 viešojo maitinimo įmonių darbuotojų rankų mikrobiologinė tarša. 24 įmonių
darbuotojų rankų plovinių mėginiuose aptikta
E. coli ir stafilokoko bakterijų.

IIIII Įvertinta, ar mėsos
gaminiai rūkomi
saugiai ir kokybiškai

Iš viso nepatenkinami mėginių atsakymai
nustatyti 40 darbuotojų, tai sudarė 21 proc. visų
patikrintų darbuotojų.

IIIII Lietuvoje maisto
klastojimo atvejai –
reti
2015 m. atrinkta 50 medaus ir 70 žuvininkystės
produktų mėginių galimoms maisto klastotėms ir
vartotojų klaidinimui išaiškinti. Tik dviem atvejais
nustatytas vartotojų klaidinimas nurodant biologinę medaus kilmę.
Lenkiško ir latviško medaus pavadinimuose
buvo nurodyta „liepų žiedų medus“, nors iš
tiesų supilstytas iš bastutinių šeimos augalų
surinktas medus.
Atvejų, kai netinkamai būtų nurodoma žuvies
rūšis ar kilmė, Lietuvos gamybos, prekybos ir
viešojo maitinimo įmonėse nenustatyta.

VMVT inspektoriai 2015 m. įvertino 63 gamybos partijų (daugiau nei 4 t) įvairių rūkytų mėsos
gaminių saugą ir kokybę.
Nustatyta, kad 4 pavadinimų rūkytuose mėsos
gaminiuose benzo(a)pireno ir policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos viršijo
leistinas normas.
16 proc. įmonių buvo nustatyta ženklinimo,
20 proc. – higienos pažeidimų.
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EKSPORTAS IR IMPORTAS
2015 m. patikrinta daugiau nei
140 tūkst. siuntų, importuojamų
į Europos Sąjungos teritoriją,
vežamų tranzitu ir laikomų muitinės sandėliuose

IIIII Sugriežtinta
automobilių kontrolė

IIIII Tarptautinėje
operacijoje ,,Opson IV“
sulaikytos 66 t įvairių
maisto produktų
VMVT kartu su Muitinės departamentu
dalyvavo tarptautinėje Europolo-Interpolo inicijuotoje operacijoje „OPSON IV“.
Jos tikslas – rinkoje, gamybos įmonėse
ir importo metu nustatyti suklastotą
maistą, alkoholinius gėrimus. Operacijoje
dalyvavo 47 pasaulio valstybių maisto ir
veterinarijos tarnybų, policijos ir muitinės
pareigūnai. Tikrinimai buvo atliekami oro
ir jūrų uostuose, turguose, parduotuvėse,
pasienio postuose, muitinės sandėliuose.
Pareigūnai konfiskavo 2 500 t maisto
produktų, buvo sulaikytos 275 t klastotų
ir neteisingai paženklintų alkoholinių gėrimų. Lietuvos muitininkai sulaikė 5 358 l
alkoholio, neteisėtai pažymėto saugoma
geografine nuoroda. VMVT inspektoriai
sulaikė 66 t įvairių maisto produktų,
neatitikusių gamybos, pakavimo, laikymo
ir tiekimo rinkai reikalavimų.

VMVT Lietuvos pasienyje vykdo sugriežtintą transporto priemonių, galimai
gabenančių maisto produktus, kontrolę.
Automobiliai tikrinami pagrindiniuose
keliuose, besiribojančiuose su pasieniu.
2015 m. VMVT kartu su muitinės mobiliosiomis grupėmis patikrino 54 automobilius.
Konfiskuota 11 kg gyvūninių produktų.
Be to, VMVT inspektoriai patikrino 127
maisto transportavimu užsiimančias įmones. Nustatyti nedideli pažeidimai, todėl
sankcijų nebuvo taikyta.

IIIII Į Australiją galima
keliauti su gyvūnais
augintiniais
2015 m. VMVT su Australijos vyriausybės žemės ūkio departamentu susitarė,
kad iš Lietuvos būtų galima tiesiogiai
vežti šunis ir kates į Australiją bei Naująją
Zelandiją. Tačiau norint vykti su gyvūnais
augintiniais reikės pasirūpinti, kad jie
atitiktų griežtus sveikatos reikalavimus,
ir gauti leidimus iš Australijos vyriausybės žemės ūkio departamento. Be to,
Lietuvoje reikės atlikti užkrečiamųjų ligų
tyrimus ir gauti veterinarijos sertifikatus.
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IIIII Vykdant importuojamų
maisto produktų
kontrolę, neleista į
Lietuvą įvežti
IIIII 6,35 t nesaugių šaldytų mėlynių iš
Baltarusijos;
IIIII 18 t nesaugių razinų iš Afganistano;

IIIII Ypatingas dėmesys
keleivių bagažui
Lietuvoje plintant afrikiniam kiaulių marui
(AKM), 2015 m. ypatingas dėmesys
buvo skiriamas keleivių bagažo kontrolei.
VMVT inspektoriai pasienyje, oro uostuose ir traukinių stotyse tikrino, ar žmonės
nesiveža gyvūninių produktų. Iš trečiųjų
šalių į Europos Sąjungą, taip pat ir į Lietuvą, draudžiama įvežti net savo reikmėms
nedidelius mėsos, pieno, kitų gyvūninių
maisto produktų kiekius, nes AKM virusui
išplisti pakanka nedidelio užkrėstos dešros
griežinėlio, neatsakingai išmesto gamtoje
ar sušerto naminėms kiaulėms. 2015 m.
buvo konfiskuota beveik 4 t gyvūninės
kilmės produktų.

IIIII 19 t indiškų sezamų sėklų, užkrėstų
salmonelių bakterijomis;
IIIII 20 t džiovintų abrikosų iš Turkijos dėl
viršyto leistino sulfitų kiekio;
IIIII 5 cisternų nerafinuoto rapsų aliejaus,
kuriame benzoapireno ir švino kiekiai
viršijo leistinas normas, iš Baltarusijos;
IIIII 18 t šaldytos žuvies iš Kazachstano dėl
suklastotų dokumentų;
IIIII 16 t šunų ėdalo iš Italijos dėl suklastotų
dokumentų;
IIIII 2 t maltų muskatų riešutų iš Indijos,
nes mikotoksinų kiekiai du kartus viršijo
leistiną normą.
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NAUJOS RINKOS
VMVT Lietuvos gamintojams padeda plėsti eksporto žemėlapį

2015 m. VMVT
suderino
sertifikatus,
leidžiančius vežti
produktus į 13 šalių
IIIII Į Kiniją – pieno produktai, veisliniai galvijai
IIIII Į Bosniją ir Hercegoviną – jautiena ir jos
produktai

IIIII Į Argentiną – pienas ir jo produktai
IIIII Į Braziliją – žuvų produktai ir sūris
„Džiugas“

IIIII Į Juodkalniją – jautiena, kiauliena ir jų
produktai

IIIII Į Kosovą – jautiena, bizonų ir buivolų mėsa
IIIII Į Čilę – pienas ir jo produktai
IIIII Į Honkongą – mėsos gaminiai (konservai,
dešros ir pan.)

IIIII Į Tunisą – jautiena
IIIII Į JAV – mėsa ir jos produktai
IIIII Į Kosta Riką – pienas ir jo produktai
IIIII Į Egiptą – jautiena
IIIII Į Maroką – jautiena ir galvijai

BENDRADARBIAVIMAS
VMVT specialistai sukaupta patirtimi ir žiniomis dalijosi su kolegomis
iš įvairių šalių

IIIII Mokymai Bosnijos ir
Hercegovinos kolegoms
Bosnijoje ir Hercegovinoje VMVT ekspertai įgyvendino trumpalaikį Dvynių projektą,
kurio metu mokė šios šalies inspektorius
ir maisto įmonių darbuotojus diegti ES
reikalavimus maisto saugos ir kokybės bei
veterinarijos srityse. Bosnijos ir Hercegovinos valstybinės veterinarijos tarnybos
atstovai patirties sėmėsi ir Lietuvoje.

IIIII ES ekspertai sėmėsi
patirties, kaip supaprastinti
reikalavimus smulkiesiems
gamintojams
VMVT kartu su Italijos kompanija „Opera“
ES ekspertams organizavo mokymus
„Smulkioms įmonėms taikomi paprastesni
reikalavimai“. Mokymų metu pristatyta,
kaip mažoms įmonėms palengvinti administracinę naštą ir kaip tai veikia praktikoje –
mokymų dalyviai lankėsi mažuose pieno ir
mėsos perdirbimo ūkiuose.

IIIII Pagalba Ukrainai dėl
IIIII Kosovo specialistų
vizitas

šalutinių gyvūninių
produktų tvarkymo

Kosovo veterinarijos specialistai supažindinti su akredituotos Nacionalinio maisto
ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
laboratorijos veikla, atliekamais maisto
produktų ir jų žaliavų tyrimais. VMVT kartu
su partneriais iš Vokietijos Kosove įgyvendino du Dvynių projektus: „Kosovo maisto
saugos ir veterinarijos tarnybų atitikimas ES
standartams“ ir „Tolesnė parama Kosovo
Maisto ir veterinarijos agentūrai“.

Derinamas paramos projektas, kurio tikslas – padėti Ukrainai pertvarkyti šalutinių
gyvūninių produktų tvarkymo ir kontrolės
sektorių pagal europinius standartus.
Siekiama padėti Ukrainai sustiprinti įmonių
gebėjimus panaudoti šalutinius gyvūninius
produktus kituose pramonės sektoriuose
ir taip sumažinti gyvūnams, visuomenės
sveikatai, gamtai kylančias grėsmes dėl
netinkamo tokių produktų tvarkymo.
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SUSITIKIMAI

VMVT direktorius J. Milius į Lietuvą
pakvietė Europos Sąjungos valstybių, Europos Komisijos, Europos
maisto saugos tarnybos ir trečiųjų
šalių delegacijas – aptartos bendradarbiavimo perspektyvos

VMVT lankėsi Europos Komisijos, Kosta
Rikos, Hondūro, Gvatemalos, Panamos ir
Salvadoro kompetentingų institucijų specialistai. Svečiai susipažino su Lietuvoje
vykdoma valstybine maisto ir veterinarijos kontrole.

Susitikimas su Europos maisto saugos
tarnybos (EFSA) delegacija. Aptartos
EFSA ekspertų ir Lietuvos mokslo bei kitų
atsakingų organizacijų tolesnio bendradarbiavimo galimybės, afrikinio kiaulių maro
situacija Baltijos regione.

Susitikime su JAV žemės ūkio atašė,
reziduojančiu JAV ambasadoje Lenkijoje,
Russell Nicely aptartos lietuviškų produktų
eksporto galimybės.
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Su Kinijos Prekybos ministerijos ir Generalinės kokybės priežiūros, inspekcijos
ir karantino administracijos atstovais
derintos lietuviško pieno ir jautienos
eksporto galimybės.

Su Mongolijos parlamento ir Pasaulio
banko grupės atstovais aptartos dvišalio
bendradarbiavimo maisto bei veterinarinės
kontrolės srityje perspektyvos, ypač kovojant su užkrečiamosiomis gyvūnų ligomis.

VMVT direktoriaus J. Miliaus susitikimas
su Ukrainos agrarinės politikos ir maisto
viceministre eurointegracijai Vladyslava
Rutytska dėl bendradarbiavimo galimybių
žemės ūkio srityje.

Izraelio ambasadoriaus Lietuvoje Amir
Maimon vizitas VMVT. Susitikime daug dėmesio skirta Lietuvos įmonių galimybėms
gaminti košerinius maisto produktus.
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IT PROJEKTAI
VMVT svarbu, kad informacija visuomenę pasiektų greitai, patogiai
ir suprantamai

IIIII IMVIS palengvins
darbą ir sutaupys
laiko
VMVT įdiegta Elektroninių paslaugų maisto
ir veterinarijos srityje informacinė sistema
(IMVIS). Ji VMVT specialistams palengvins
ir pagreitins darbą, o vartotojams sutaupys
nemažai laiko. Naudojantis IMVIS, galima užsisakyti VMVT išduodamus dokumentus, juos
priimti, sumokėti, įvertinti. Taip pat užsakyti
laboratorinius tyrimus ir pateikti jų rezultatus.
Sistemoje įdiegtos šios elektroninės paslaugos:
šalutinių gyvūninių produktų subjektų duomenų
surinkimo ir vertinimo, kombinuotųjų pašarų
subjektų duomenų surinkimo, personalizuotos
informacijos pateikimo paslaugų gavėjams,
pasienio veterinarijos posto kontrolės.

IIIII Aktyvi
komunikacija
„Facebook’e“
Kiekvieną VMVT naujieną socialiniame
tinkle „Facebook“ vidutiniškai perskaito apie
10 tūkst. žmonių.

IIIII Startavo naujas
VMVT interneto
puslapis
2015 m. atnaujintas VMVT interneto puslapis –
visiškai pakeistas dizainas, aiškiai sudėliota
informacija, įvesta patogi ir greita paieškos
sistema. Kiekvieną mėnesį VMVT interneto
puslapyje informacijos ieško ir naujienas skaito
apie 21 tūkst. unikalių lankytojų.

ĮVERTINIMAS
VMVT sulaukė puikių įvertinimų iš
kolegų užsienyje ir Lietuvoje

IIIII Geriausiai organizuota
praktika
Personalo valdymo profesionalų asociacijos
ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos
organizuotame respublikiniame konkurse
„Gera praktika 2015“ VMVT kartu su praktiką
atlikusia studente pelnė nugalėtojo titulą.
Aukščiausias įvertinimas skirtas už VMVT Personalo skyriaus organizuotą praktiką, kurios
metu Mykolo Romerio universiteto Socialinių
technologijų fakulteto Verslo psichologijos
magistrantūros 2 kurso studentė atliko tyrimą
„Darbo vertybės ir nepiniginės motyvacijos
skatinimas vertybių kontekste“. Buvo nustatyti
VMVT darbuotojus motyvuojantys faktoriai –
svarbiausios organizacijos ir asmeninės
žmogaus vertybės (tokios kaip sąžiningumas,
pagarba žmogui, atsakomybė ir kt.), įvertinta
jų tarpusavio ryšio svarba. Tyrimo metu buvo
numatyti galimi organizacijos vertybių diegimo
ir puoselėjimo būdai, nustatyti probleminiai
aspektai, pateiktos rekomendacijos vadovams.

IIIII Lietuvos kova su AKM
pripažinta pavyzdine

IIIII Padėkos iš Pasaulio
muitinių organizacijos
Pasaulio muitinių organizacija padėkomis
apdovanojo VMVT direktoriaus pavaduotoją Virginijų Jaugą ir Pasienio maisto
ir veterinarinės kontrolės skyriaus vedėją
Egidijų Pumputį. Jos įteiktos už bendrą
veiklą, siekiant užtikrinti, kad nei į Lietuvos,
nei į Europos Sąjungos teritoriją nepatektų
nesaugūs ir nekokybiški maisto produktai.
Pasaulio muitinių organizacija padėkomis
pagerbia tik už ypač reikšmingus darbus.

Tarptautinė veterinarijos ekspertų grupė iš
Europos Sąjungos šalių ir Rusijos, išnagrinėjusi
AKM kontrolės ir prevencijos priemones,
taikomas užkrėstoje Lietuvos teritorijoje, paskelbė, kad jos – labai geros. Pavyzdine ir itin
skaidria įvardyta AKM stebėsenos sistema,
kai atrenkamų mėginių skaičius yra paremtas
rizikos vertinimu ir keičiamas, atsižvelgiant į
konkrečią situaciją. Labai palankiai įvertintos
Lietuvos kiaulių ūkiuose taikomos darbuotojų
motyvavimo priemonės. Šių ūkių darbuotojams, atsisakiusiems savo reikmėms auginti
kiaules, po vieną šį gyvūną padovanoja pats
ūkis. Teigiamai įvertinti ir griežti veterinariniai sanitariniai reikalavimai pirminio žvėrių
apdorojimo aikštelėms įrengti, 30 dienų
nemedžiojimo terminas, įvedamas miške,
kuriame patvirtinamas AKM židinys.

17

18

SEMINARAI, KONFERENCIJOS, PAMOKOS
VMVT vadovai ir specialistai suorganizavo ne vieną konferenciją
verslininkams ir kolegoms, aktyviai
bendravo su moksleiviais

IIIII VMVT – verslo
partneriai ir
patarėjai

IIIII Tarptautinė
konferencija „Su
maistu besiliečiančių
gaminių ir medžiagų
rizikos vertinimas ir
valdymas įmonėse“
Konferencijoje „Maisto ir veterinarijos tarnybos
naujovės ir patarimai verslui“ pristatytos
svarbiausios aktualijos – kodėl kiekvienai įmonei
svarbi savikontrolės sistema ir kaip ją įdiegti,
kokia įstaigų konsolidavimo nauda verslui ir
visuomenei, kokie reikalavimai taikomi smulkiesiems gamintojams ir kt.

Vokietijos, Belgijos, Airijos, Danijos, Estijos,
Latvijos ir Lietuvos ekspertai dalijosi patirtimi,
kaip kontroliuoti su maistu besiliečiančių medžiagų gamintojus, kaip užtikrinti, kad iš įvairių
pakuočių, vienkartinių indų, pakavimo medžiagų,
ypač plastiko, į maisto produktus nepatektų
toksiškų dalelių.

IIIII Vaizdo
konferencijoje –
svarbiausi
reikalavimai maisto
gamintojams,
pardavėjams, vežėjams
Vaizdo konferencijoje „Pagrindiniai maisto
saugos ir kokybės reikalavimai pradedant verslą“
svarbiausius dalykus pristatė VMVT Maisto skyriaus bei Veterinarijos sanitarijos skyriaus specialistai. Pristatyti pirmieji žingsniai, norint gaminti,
transportuoti ar parduoti maisto produktus, reikalavimai, kurių būtina laikytis, atidarius kavinę
ar maitinant svečius kaimo turizmo sodyboje.
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IIIII Mokymai, kaip
operatyviai
likviduoti AKM židinį

IIIII Seminare – pieno
ir mėsos ženklinimo
aktualijos
VMVT Veterinarijos sanitarijos skyrius organizavo
seminarą „Valstybinės pieno ir mėsos produktų
ženklinimo ir kontrolės aktualijos“. Jo metu pristatyti reikalavimai įmonėms, eksportuojančioms
gyvūninės kilmės produktus, taip pat gaminantiems mažais kiekiais. Aptartos pieno ūkių ir
supirkimo punktų valstybinės kontrolės aktualijos,
šių produktų ženklinimo reikalavimai.

IIIII Betarpiškas
bendravimas su
moksleiviais
Daugelyje rajonų VMVT inspektoriai iš anksto
ruošiasi afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkiams, kad nustačius naują atvejį greitai ir
tinkamai sureaguotų. Pratybose praktiškai
įgyvendinami visi veiksmai, kurių būtų imamasi
nustačius AKM židinį.

VMVT aktyviai įsitraukė į profesinės savanorystės
projektą „Kam to reikia?!“, kurio metu įvairių sričių specialistai mokyklose veda pamokas. Įvairių
miestų ir rajonų mokyklose VMVT inspektoriai
betarpiškai bendravo su moksleiviais, žaismingai
pasakojo apie sveikos mitybos principus, paaiškino, kodėl augintinį reikia rinktis itin atsakingai,
supažindino su paslaptingu bičių pasauliu.
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RENGINIAI, SOCIALINĖS AKCIJOS
VMVT komanda palaiko pilietines ir socialines iniciatyvas,
o kolegiškus santykius stiprina
įvairiuose renginiuose

Vertiname, mylime ir švenčiame laisvę
Kovo 11-ąją

Vasario 16-ąją sveikinome Lietuvą su
gimtadieniu

Užgavėnių blynai buvo karšti ir sotūs, raganaitės – padūkusios, o pokalbiai – iš širdies

Patikrintas velykinių margučių stiprumas ir
manevringumas

Ne pirmus metus aktyviai dalyvaujame
akcijoje „Darom“
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VMVT 15 metų jubiliejaus paminėjimas Valdovų rūmuose

Šeštadienio išvyka su kolegomis į Biržus

Lietuvos veterinarų sąskrydyje – ištvermės
išbandymas

Kalėdinė VMVT fiesta Kėdainių „Vikondos“
klube

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius
Tel. (8 5) 240 4361, faks. (8 5) 240 4362
el. paštas vvt@vet.lt
kodas 188601279

