
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINARO DATOS IR VIETOS 

2021 m. gruodžio 9 d.  
Naudojant ZOOM platforma 
 

Seminaro pradžia 1300 val. 

Seminaro trukmė 4 ak/val. 

 
Mokymų dalyviams išduodami 
kvalifikaciją patvirtinantys pažymėjimai  
 
 
KAIP UŽSIREGISTRUOT?  
•Užpildykite registracijos anketą 
paspaudę nuorodą: 

REGISTRACIJOS ANKETA 
(Spausti nuorodą) 

•Užsiregistruokite paskambinę tel. Nr. 
+37068572544 
 
 
MOKYMŲ KAINA 
60,00 EUR/ASMENIUI 
 
 

KILUS KLAUSIMAMS KREIPTIS  
Tel.: 8 685 72544 
El. paštas: info@tikramityba.lt  
www.sveikosmitybosstandartas.lt 
 
 

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI: 

2021 m. gruodžio 5 d. 

*** Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 
3 dienoms iki renginio, vėliau pinigai už seminarą 
negrąžinami. 
****Seminaro organizatorius pasilieka teisę 
koreguoti seminaro programą. 
***** Organizatoriai neatsako dėl netinkamo 
dalyvių interneto ryšio, ar ryšio trukdžių 
naudojantis wi-fi. Dalyviai patys turi pasirūpinti 
(jei pageidauja) kameromis ir mikrofonais. 

  

„SAUGUS IR SVEIKATAI PALANKUS MAISTAS “ 
SEMINARAS 

 

LEKTORĖ 
Danguolė Gasparavičienė – maisto technologijų magistrė, 
daugiau nei 16 metų patirtis konsultuojant ir vedant 
mokymus maisto saugos ir kokybės, ženklinimo, sveikatai 
palankaus maisto gamybos, maisto saugos standartų 
diegimo klausimais. 

 

Tikslinė dalyvių grupė. Seminaras skirtas maitinimo skyriaus vadovams, 
virėjams, dietistams ir kitiems atsakingiems už maisto gamybos 
specialistams, o taip pat technologijų mokytojams bei visiems 
besidomintiems sveikatai palankia ir saugia mityba. 

 

Seminaro tikslai: 

• Priminti esminius maisto higienos ir saugos aspektus maisto tvarkyme; 

• Supažindinti su naujų teisės aktų reikalavimais 

• Supažindinti su Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 reikalavimais dėl maisto 
produktų ženklinimo informacijos teikimo vartotojams bei Reglamento 
(ES) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir 
sveikatingumą ir jų nuostatų taikymą praktikoje. 

 PROGRAMA 
 
1300 – 1600 val.  

• Maisto saugos valdymas: higienos, saugos, kokybės, atsekamumo ir 
savikontrolės įgyvendinimas. HN 15:2021  ir GHP taisyklių nuostatų 
taikymas praktikoje 

• Cheminiai, fiziniai ir mikrobiologiniai rizikos veiksniai ir jų įtaka maisto 
saugai.  

• Kryžminė tarša. Pagrindiniai kryžminės taršos šaltiniai. Kaip to išvengti 
gaminant? Gerieji ir blogieji pavyzdžiai. 

• Maisto produktų ženklinimo informacijos atitiktis Reglamentui (ES) Nr. 
1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Kaip 
atsirinkti Jums tinkamą maisto produktą? Paslėpti alergenai maiste. 

• Maisto sauga, kokybė, sveikatai palankumas – kaip tai suderinti 
gaminant?  

• Reformuliuotas maistas – kas tai? Kaip ir ką gaminti, kad išsaugoti 
maistinę vertę?  

• Praktinės užduotys 
 

Diskusija, klausimai-atsakymai. 
*  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtMoSVfBLXnZFX-F3hrsMEvWEXDJPQ6QA1GgvTvY0Wsl3eqw/viewform?usp=sf_link
mailto:info@tikramityba.lt
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