PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2019 m. rugpjūčio 5 d.
įsakymu Nr. 3D-461
KOKYBIŠKO MAISTO ŠVENTĖS APDOVANOJIMŲ KONKURSO „KOKYBE
PAŽENKLINTAS MAISTAS“ NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kokybiško maisto šventės apdovanojimų konkurso „Kokybe paženklintas maistas“ (toliau –
konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja konkurso tikslą, maisto produktų vertinimo
kriterijus, nugalėtojų apdovanojimus, taip pat konkurso vertinimo komisijos darbo pagrindinius
principus.
2. Konkurso tikslas – didinti Europos Sąjungos lygiu pripažintų maisto produktų su saugoma
kilmės vietos nuoroda (toliau – SKVN), saugoma geografine nuoroda (toliau – SGN) ar garantuoto
tradicinio gaminio (toliau – GTG) nuoroda, ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto
kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP), žinomumą, vartojimą ir reputaciją.
3. Nuostatai taikomi Kokybiško maisto šventę organizuojančiam juridiniam ar fiziniam
asmeniui (toliau – šventės organizatorius), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, konkurso
vertinimo komisijos nariams ir ūkininkams / gamintojams, kurie pateikia savo produktus konkursui.
4. Konkurso metu varžomasi dėl trijų „Kokybe paženklintas maistas (metai)“ nominacijų.
Nominuojama po vieną maisto produktą iš kiekvienos Nuostatų 5 punkte nurodytos kokybės
sistemos. Dalyvavimas konkurse yra nemokamas.
5. Konkursui gali būti teikiami maisto produktai, kurie yra rinkoje ne trumpiau kaip vienus
metus iki prašymo dalyvauti konkurse pateikimo, atitinka teisės aktuose nustatytus saugos, kokybės,
ženklinimo reikalavimus ir yra registruoti ar sertifikuoti ir kontroliuojami pagal kokybės sistemą (as), nustatytą (-as) teisės aktais ir jų įgyvendinamųjų teisės aktais:
5.1. produktai su ES saugomomis nuorodomis (SKVN, SGN, GTG) – pagal 2012 m. lapkričio
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto
produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p. 1) reikalavimus;
5.2. ekologiški produktai – pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (OL 2018 L 150, p. 1) reikalavimus;
5.3. NKP – pagal Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų
pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d.
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įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“
reikalavimus.
II SKYRIUS
KONKURSO SĄLYGOS
6. Konkursą organizuoja šventės organizatorius. Jis siunčia kokybės sistemose dalyvaujantiems
ūkininkams / gamintojams arba juos vienijančioms asociacijoms (pvz.: Lietuvos ekologinių ūkių
asociacijai, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijai, Lietuvos bitininkų sąjungai, Lietuvos
daržovių augintojų asociacijai, Lietuvos verslinių sodų asociacijai „Vaisiai ir uogos“ ir kt.)
kvietimus teikti maisto produktus dalyvauti konkurse. Kvietime turi būti nurodyta prašymų
dalyvauti konkurse bei maisto produktų pateikimo terminai ir būdai. Produktų, kurių pavadinimai
įregistruoti Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre, taip pat
Garantuotų tradicinių gaminių registre, gamintojų sąrašai skelbiami Valstybinės maisto ir
veterinarijos

tarnybos

interneto

tinklalapyje

https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-

veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys.
gamintojų

sąrašai

skelbiami

VšĮ

Ekologiškų

Ekoagros

produktų

interneto

ir

NKP

tinklalapyje

https://www.ekoagros.lt/lt/certificates.
7. Konkurso dalyviai pateikia šventės organizatoriui šiuos dokumentus:
7.1. laisvos formos prašymą dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta ūkininko /
gamintojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija, maisto produkto pavadinimas, pagal kurią
kokybės sistemą, nurodytą Nuostatų 5 punkte, maisto produktas pripažintas (registruotas) ar
sertifikuotas bei prideda tai patvirtinančio dokumento kopiją ir sutikimą, kad duomenys apie
konkurso rezultatus bus viešinami visuomenės informavimo tikslais Žemės ūkio ministerijos
interneto tinklalapyje. Maisto produktas konkuruos su konkursui pateiktais tos kokybės sistemos,
pagal kurią teikiamas produktas yra pripažintas ar sertifikuotas, maisto produktais. Jeigu produktas
ženklinamas dviejų ar daugiau kokybės sistemų ženklais, prašyme turi būti nurodyta ar produktas
konkuruoja keliose iš jų ar tik vienoje, nurodant tą (-as) kokybės sistemą (-as);
7.2. trumpą maisto produkto aprašymą (iki 3 lapų), akcentuojant jo savybes pagal konkurso
vertinimo kriterijus, tyrimų rezultatus, kitų institucijų ir vartotojų atsiliepimus;
7.3. maisto produkto nuotrauką (ne mažesnę kaip 13x18 cm);
7.4. kitus dokumentus, kuriais pagrindžiami konkurso vertinimo kriterijai, nurodyti Nuostatų
8 punkte.
8. Maisto produktai, pateikti konkursui, vertinami pagal šiuos kriterijus:
8.1. sudėtis ir maistinė vertė (naudojamos natūralios, neperdirbtos žaliavos, sudėtyje nėra
pramoniniu būdu gautų riebalų rūgščių transizomerų (hidrintų, iš dalies hidrintų riebalų),
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alyvpalmių aliejaus, be technologinio būtinumo produkto gamyboje nenaudojami maisto priedai ir
kt.);
8.2. taikomi tausūs gamybos būdai, kad būtų išsaugotos maistinės medžiagos, natūraliai
esantys vitaminai, mineralinės medžiagos;
8.3. pakuotė: tinkama perdirbti, lengvai rūšiuojama (nereikia jos išskirstyti dalimis į popierių,
plastmasę, metalą ir kt.), dirbtinai neišdidinta (pilna maisto produkto);
8.4. juslinės savybės;
8.5. gamybos apimtys, pardavimų augimas, eksportas.
III SKYRIUS
MAISTO PRODUKTŲ VERTINIMAS
9. Konkursui pateiktus maisto produktus vertina komisija. Komisijos sudėtis tvirtinama
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
10. Komisija vertina tik tuos maisto produktus, kurie šventės organizatoriui pateikiami iki
nustatyto termino su visais pagal Nuostatus privalomais dokumentais.
11. Komisija maisto produktus vertina uždaruose posėdžiuose, slaptu balsavimu, konkurso
rezultatus įformindama protokolais. Protokolą surašo komisijos narys arba Žemės ūkio ministerijos
atstovas, pakviestas komisijos.
12. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.
13. Šventės organizatorius, suderinęs su konkurso vertinimo komisijos nariais laiką ir vietą,
organizuoja posėdžius, jų metu trumpai pristato konkurse dalyvaujančius maisto produktus,
parengia vertinimo formą, į kurią turi būti įtraukti Nuostatų 8 punkte nurodyti vertinimo kriterijai.
14. Komisija konkursui pateiktus maisto produktus vertina pagal 100 balų sistemą. Jeigu
produktai, konkuruojantys vienoje kokybės sistemoje, surenka vienodą balų skaičių, sprendimą dėl
nugalėtojo priima komisijos pirmininkas, o jei posėdį veda jį pavaduojantis asmuo – komisijos
pirmininko pavaduotojas.
15. Konkurso komisija konkurso nugalėtojus paskelbia ir apdovanoja specialiais prizais
Kokybiško maisto šventės metu.
16. Apdovanojimus įteikia žemės ūkio ministras, komisijos pirmininkas arba jų įgaliotas
asmuo.
17. Konkursą laimėjusieji maisto produktai gali būti tiekiami rinkai paženklinami specialiu
ženklu ,,Kokybe paženklintas maistas (metai)“.
18. Konkursą laimėję maisto produktai ir jų gamintojai skelbiami Žemės ūkio ministerijos
interneto svetainėje.
________________________

