
Kviečiame maisto gamintojus inicijuoti 

pokyčius maisto pramonėje! 

 

 

Kviečiame maisto gamintojus inicijuoti pokyčius 

maisto pramonėje, kad atsirastų daugiau sveikatai palankių 

produktų ir vartotojui būtų paprasta juos atpažinti. 

Siekdami šio tikslo, siūlome atitinkantį Sveikatos apsaugos 

ministerijos nustatytus kriterijus, maisto produktą 

užregistruoti ir nemokamai jį ženklinti „Rakto skylutės“ 

simboliu. 

Norėdami užregistruoti „Rakto skylutės“ kriterijus 

atitinkantį produktą prašome kreiptis į Šiaulių 

Visuomenės sveikatos biurą. 

Maisto produktų ženklinimas „Rakto skylutės“ simboliu sistema Lietuvoje 

veikia nuo 2014 m. Taip siekiama paskatinti gyventojus rinktis sveikatai 

palankesnius maisto produktus. Palyginus su kitais to paties tipo maisto 

produktais, tie, kurie pažymėti „Rakto skylute“, atitinka vieną ar kelis iš šių 

reikalavimų: 

 daugiau maistinių skaidulinių medžiagų 



 mažiau riebalų 

 mažiau cukraus 

 mažiau druskos  

 nėra saldiklių 

Kur galima rasti „Rakto skylutės“ simbolį? Visos maisto prekių parduotuvės 

Lietuvoje parduoda produktus su „Rakto skylutės“ simboliu, matomu ant 

pakuočių. Šį ženklą galite rasti ant grūdinių, mėsos ir pieno produktų. Šviežios 

žuvys, vaisiai, uogos, daržovės ir bulvės yra natūralūs „Rakto skylutės“ produktai, 

todėl jie nėra paženklinti.   

Simbolio „Rakto skylutė“ tikslas – padėti vartotojams lengviau išsirinkti 

maisto produktus tarp kitų tos pačios grupės maisto produktų. Toks produktų 

gerinimas būtinas, nes Lietuvoje atlikti gyventojų faktinės mitybos tyrimai rodo, 

kad gyventojų mityba jau daugelį metų skurdi, nesubalansuota ir nepalanki 

sveikatai – suvartojama ypač daug sočiųjų riebalų, angliavandenių, druskos ir per 

mažai daržovių. Nesubalansuota mityba skatina širdies ir kraujagyslių ligas, vėžį, 

nutukimą, 2-jo tipo cukrinį diabetą. Vien širdies ir kraujagyslių ligos ir vėžys 

šalyje lemia 3/4 visų Lietuvos gyventojų mirčių ir pagal šiuos rodiklius Lietuva 

yra tarp labiausiai atsiliekančių valstybių Europos Sąjungoje. 

Rinkoje nuolat atsirandantys šiuo simboliu pažymėti maisto produktai taip pat 

naudingi ir šalies ekonomikai, nes plečia maisto produktų asortimentą, didina 

produktų vartotojų ratą, maisto gamintojams atveria naujas rinkas užsienyje, ypač 

Skandinavijos šalyse. 

Daugiau informacijos galima rasti čia: 

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/rakto-

skylute 
http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-aktyvumas-2/rakto-

skylute/rinkoje 
https://www.facebook.com/RaktoSkylute/ 

 

Dėl išsamesnės informacijos ar konsultacijos kreiptis: 

Saulius Vaivada Tel. (8 41) 43 77, mob. tel. +37062029860, el. p.: 

saulius.vaivada@sveikatos-biuras.lt 

Diana Gedminienė Tel. (8 41) 43 99 83, el. p.: diana.gedminiene@sveikatos-

biuras.lt 
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