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ĮVADAS 

 
  Šiuo leidiniu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokykla siekia padėti 
tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams (veiklos srities kodas 020), savarankiškai 
besimokantiems pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos (kodas 
H10) temas. 
 
  Temos ir klausimai sudaryti vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos 
įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir 
Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos 
sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ bei vėlesniais jo 
pakeitimais (2016 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. V-932, 2017 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-
464, 2017 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-1188, 2018 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. V-30, 2019 
m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-508). 
 
  Pateikiamas rekomenduojamos literatūros sąrašas savarankiškai besimokantiems. 
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PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO SPECIALIOSIOS 
PROGRAMOS (KODAS H10) TEMOS IR KLAUSIMAI 

SAVIRUOŠAI 
 

 
Privalomos temos 

 

 
Klausimai saviruošai 

1. Maisto saugos principai 
ir maisto tvarkymą, 
pateikimą į rinką, su 
maistu besiliečiančių 
gaminių ir medžiagų 
reikalavimus 
reglamentuojantys teisės 
aktai. 

Kokiame įstatyme nustatyti teikiamo į rinką maisto ir jo tvarkymo 
reikalavimai? 
 
Kokie yra Lietuvos Respublikos maisto įstatymo tikslai? 
 
Kokiame įstatyme nustatyti pagrindiniai reikalavima, kuriuos turi atitikti 
maistas ir su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos? 
 
Ką nustato Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“? 
 
Ką užtikrina ES reglamentas (EB) Nr.1935/2004 ir nustato Lietuvos 
higienos norma HN 16:2011 „Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“? 
 
Ką nustato Lietuvos higienos norma HN 26:2006 „Maisto produktų 
mikrobiologiniai kriterijai“? 
 
Kokiais teisės aktais vadovaujantis vykdomas maisto produktų 
ženklinimas? 
 
Ką nustato ir kam taikomas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus patvirtintas „Gyvūnų, augintinių laikymo viešojo maitinimo 
įmonėse tvarkos aprašas“? 
 
Ką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintas „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas“?  
 

2. Maisto tvarkymo 
subjektų higienos 
reikalavimai (asmens 
higiena, maisto tvarkymo 
higiena, kryžminės taršos 
prevencija, patalpų, 
įrangos, transporto 
priežiūra, nariuotakojų ir 
graužikų kontrolė, 
nesaugaus maisto 
pašalinimas iš rinkos, 
atliekų tvarkymas). 

Kodėl maistą tvarkantys darbuotojai turi reguliariai pasitikrinti sveikatą? 
 
Kodėl maistą tvarkantys darbuotojai turi būti išklausę higienos įgūdžių 
mokymo kursą? 
 
Kodėl būtina užtikrinti, kad asmenims, sergantiems per maistą 
perduodamomis užkrečiamosiomis ligomis (ar esantiems jų nešiotojais), 
nebūtų leidžiama tvarkyti maisto? 
 
Kokios ligos plinta per nešvarias rankas? 
Kokie reikalavimai keliami darbuotojų rankų priežiūrai? 
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Kaip teisingai nusiplauti rankas? 
 
Kokie higienos reikalavimai keliami maistą tvarkančiam ar 
besiliečiančiam su maistu personalui? 
 
Kokie higienos reikalavimai keliami maisto tvarkymo patalpoms? 
 
Kokie higienos reikalavimai keliami lauko kavinėms? 
 
Kokie higienos reikalavimai nustatyti maisto įmonės teritorijai? 
 
Kokie higieniniai reikalavimai yra keliami darbuotojų darbo drabužiams 
ir avalynei? 
 
Kokie reikalavimai keliami maisto tvarkymo vietoms? 
 
Kas yra kryžminė tarša? 
 
Kaip išvengti  kryžminio užteršimo? 
 
Kaip reikia valyti gamybines maisto tvarkymo patalpas (grindis, sienas, 
duris, lubas, langus)? 
 
Kokie higieniniai reikalavimai yra keliami maisto tvarkymo patalpų 
ventiliacijai? 
 
Koks apšvietimas gali būti maisto tvarkymo patalpose? 
 
Kokie higieniniai reikalavimai yra keliami personalo persirengimo 
patalpoms, spintelėms? 
 
Kokie reikalavimai nustatyti maisto tvarkymo įrangos priežiūrai? 
 
Kodėl turi būti parengtos gamybinio inventoriaus valymo, plovimo ir 
dezinfekavimo instrukcijos? 
 
Kokie higieniniai reikalavimai yra keliami patalpų valymo inventoriui? 
 
Kokie reikalavimai nustatyti paviršiams, besiliečiantiems su maistu? 
 
Kokie higieniniai reikalavimai yra taikomi maisto produktams pervežti 
naudojamoms transporto priemonėms ir (ar) konteineriams, 
šaltkrepšiams? 
 
Kokie reikalavimai yra taikomi maisto vyniojimo, pakavimo 
medžiagoms ir tarai, skirtai sąlyčiui su maistu? 
 
Kaip gabenami, sandėliuojami ir laikomi greitai gendantys maisto 



 6

produktai? 
 
Kokius reikalavimus turi atitikti maisto tvarkymo įmonėse naudojamas 
vanduo? 
 
Kokius reikalavimus turi atitikti maisto produktų tiekėjas? 
 
Kaip atliekamas sušaldytų pusgaminių atšildymas? 
 
Kokie reikalavimai nustatyti termiškai neapdorotų patiekalų laikymui? 
 
Kokie reikalavimai nustatyti termiškai apdorojamų patiekalų saugojimui 
ir realizacijai? 
 
Kokie reikalavimai nustatyti indų ir inventoriaus plovimui? 
 
Kaip maisto tvarkymo įmonėje turi būti vykdoma kenkėjų (nariuotakojų 
ir graužikų) kontrolė? 
 
Kokiais atvejais būtina pašalinti maisto produktus iš rinkos? 
 
Kokia yra  nesaugaus maisto ar produkcijos sulaikymo ir pašalinimo iš 
rinkos procedūra? 
 
Kokie reikalavimai nustatyti atliekų tvarkymui (surinkimui ir laikymui)? 

 
3. Bendrieji maisto 
produktų ženklinimo 
reikalavimai. 

Kas yra maisto produkto ženklinimas? 
 
Kokie yra bendrieji maisto produktų ženklinimo reikalavimai? 
 
Kokią informaciją būtina nurodyti ženklinant maisto produktus? 
 
Kokie reikalavimai nustatyti maisto produkto pavadinimo pateikimui? 
 
Ką ženklinant reikia įtraukti į maisto produkto sudedamųjų dalių sąrašą? 
 
Kodėl maisto produktų ženklinimo sudedamųjų dalių sąraše alergiją ar 
netoleravimą sukeliančių medžiagų ir produktų pavadinimai turi būti 
išskirti iš kitų sąrašo sudedamųjų dalių? 
 
Kokią informaciją reikia nurodyti maistingumo deklaracijoje? 
 
Kokia informacija pateikiama teiginiuose apie maistingumą? 
 
Kokia informacija pateikiama teiginiuose apie sveikumą? 
 
Kokius produktus ženklinant privaloma pateikti informaciją apie kilmės 
vietą? 



 7

 
Koks papildomas užrašas būtinas ženklinant maisto produktus su 
saldikliais? 
 
Kaip žymimi maisto produktai turintys aspartamo? 
 
Ar galima nuplėšti arba pakeisti maisto pakuočių etiketes? 
 
Ką parodo saugomos kilmės vietos nuoroda? 
 
Kokie maisto produktai žymimi nuorodomis ,,Saugoma kilmės vieta“ ar 
,,Saugoma geografinė vietovė“?   
 
Kokiems maisto produktams suteikiamas garantuoto tradicinio gaminio 
statusas? 
 
Kokiu ženklu žymimi ekologiškai užauginti ar pagaminti žemės ūkio ir 
maisto produktai? 
 
Kas yra specialieji ženklinimo reikalavimai? 
 
Kaip žymimi maisto produktai, kuriuos gaminant panaudotos įpakavimo 
dujos? 
 
Kaip ženklinami maisto produktai, kurių sudėtyje yra genetiškai 
modifikuotų organizmų? 
 
Kodėl reikalinga nuoroda, leidžianti identifikuoti partiją, kuriai 
priklauso maisto produktas? 
 
Kokie yra bendrieji maisto priedų vartojimo kriterijai? 
 
Kokia yra maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ esmė? 

 
4. Maisto tvarkymo 
subjektų savikontrolė, 
taikant Rizikos veiksnių 
analizės ir svarbiųjų 
valdymo taškų sistemos 
(RVASVT) principais 
grindžiamas procedūras. 

 
Kodėl maisto tvarkymo grandyje turi būti įdiegta Rizikos veiksnių 
analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principais 
pagrįsta savikontrolė ar geros higienos praktikos taisyklių (GHPT) 
reikalavimai? 
 
Koks yra RVASVT sistemos tikslas? 
 
Kokie yra RVASVT principai? 
 
Kas gali netaikyti RVASVT principais pagrįstos savikontrolės 
reikalavimų? 
 
Kas yra svarbusis valdymo taškas (SVT)? 
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Kaip skirstomi ir kokie yra rizikos veiksniai? 
 
Kodėl turi būti parengta procedūra apie nesaugių produktų pranešimus 
kontrolės institucijoms ir vartotojams? 
 
Kodėl turi būti vykdoma produktų priėmimo kontrolė, o kontrolės 
duomenys registruojami? 
 
Kodėl turi būti vertinamas žaliavų, maisto produktų tiekėjų 
patikimumas? 
 
Kokios maisto tvarkymo įmonės taiko geros higienos praktikos (GHP) 
taisyklių  reikalavimus? 
 
Kodėl darbuotojai turi būti apmokyti ir dirbti pagal GHP taisyklių  
reikalavimus? 
 
Kodėl turi būti vykdoma produktų priėmimo kontrolė, o kontrolės 
duomenys registruojami? 
 

 
5. Per maistą plintančios 
užkrečiamosios ligos, jų 
prevencija 

 
Kodėl darbuotojai, prieš pradėdami dirbti maisto įmonėje, turi tikrintis 
sveikatą? 
 
Ar gali maistą tvarkančios įmonės darbuotojas būti apsinuodijimų 
maistu priežastimi ar perduoti užkrečiamųjų ligų sukelėjus? 
 
Kokios yra per maistą plintančios ligos? 
 
Kas yra užkrečiamosios žarnyno ligos? 
 
Kas yra bakterijų nešiotojai?  
 
Kokiomis ligomis gali užkrėsti bakterijų nešiotojai?  
 
Kas sukelia apsinuodijimus maistu? 
 
Kas sukelia nemikrobinės kilmės apsinuodijimus? 
 
Kokia yra nemikrobinės kilmės apsinuodijimų maistu profilaktika? 
 
Kas yra greitai gendantys maisto produktai ir kaip jie turi būti laikomi, 
kad netaptų apsinuodijimo maistu priežastimi? 
 
Kas yra maisto toksikoinfekcijos? 
Kas sukelia mikrobinės kilmės toksikoinfekcijas? 
 
Kaip užsikrečiama jersinioze? 
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Kokia yra jersiniozės profilaktika? 
 
Kas sukelia ir kaip užsikrečiama dizenterija? 
 
Kokia yra dizenterijos profilaktika? 
 
Kaip užsikrečiama salmonelioze? 
 
Kokios yra dažniausios salmoneliozės protrūkių priežastys? 
 
Kokie yra pirmieji salmoneliozės požymiai? 
 
Kas yra bendra visoms žarnyno užkrečiamosioms ligoms? 
 
Kokiu keliu užkrečiamųjų žarnyno ligų sukėlėjas patenka į žmogaus 
organizmą? 
 
Kokią reikšmę apsinuodijimui maistu turi žaliavos, maisto produktai, 
kurių tinkamumo vartoti terminai yra pasibaigę? 
 
Kokioje maisto terpėje gali daugintis žarnyno užkrečiamąsias ligas 
sukeliantys mikroorganizmai? 
 
Kas yra vidurių šiltinės ir paratifų profilaktikos pagrindas? 
 
Kas sukelia botulizmą? 
 
Kokia yra botulizmo profilaktika? 
 
Kas yra stafilokokinių infekcijų šaltinis? 
 
Kokia yra stafilokokinių infekcijų profilaktika? 
Kuo galima apsinuodyti naudojant pelėsiniais grybeliais užterštus maisto 
produktus? 
 
Kas yra kirmėlinių ligų sukėlėjai? 
 
Kaip vadinamos ligos, kurias sukelia parazitinės kirmėlės? 
 
Kaip užsikrečiama askaridoze? 
 
Koks yra askaridžių vystymosi ciklas? 
 
Ką daryti, kad neužsikrėsti askaridėmis? 
 
Kaip galima užsikrėsti trichinelioze? 
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Koks yra trichinelų vystymosi ciklas? 
 
Kokia yra pagrindinė trichineliozės profilaktikos priemonė? 
 
Kokie kaspinuočiai dažniausiai parazituoja žmogaus organizme? 
 
Kaip galima užsikrėsti jautiniu kaspinuočiu? 
 
Koks yra jautinio kaspinuočio vystymosi ciklas? 
 
Kaip galima užsikrėsti žuviniu kaspinuočiu? 
 
Ką daryti, kad neužsikrėsti kaspinuočiais? 
 
Kodėl būtina užtikrinti, kad gatavas maistas, kuris turi būti patiekiamas 
karštas, būtų laikomas ne žemesnėje nei 68 oC temperatūroje? 
 
Kokios yra pagrindinės taisyklės, kad maistas būtų saugus? 
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25. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 
B1-141 „Dėl maisto saugos ir higienos“ (Žin., 2013-03-16, Nr. 28-1377). 

26. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimas Nr. 439 „Dėl 
Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 
2002, Nr. 35-1307; 2004, Nr. 177-6547). 

27. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 4 d. įsakymas 
Nr. 255 „Dėl Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarkos 
įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 77-3323) 

28. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 476/442 „Dėl Informacijos apie 
geriamojo vandens saugą teikimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 98-4379). 

29. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-
69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos 
įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą 
žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 14-490). 

30. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-
513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir 
priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3376). 
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31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl 
Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778). 

32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. 355 „Dėl 
Greitai užšaldytų vaisių ir daržovių, vaisių sulčių, džemų ir panašių produktų kokybės 
tyrimo metodų“ (Žin., 2000, Nr. 109-3497). 

33. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. 61 „Dėl 
Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-
518; 2010, Nr. 55-2722). 

34. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 
B1-189 „Dėl Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo maisto tvarkymo subjektuose 
reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2005-03-29, Nr. 40-1305). 

35. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-168 
patvirtinta Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai 
kriterijai“ patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 31-1096). 

36.  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-
108 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53:2010 „Leidžiami naudoti maisto priedai“ 
patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 21-1009). 

37. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. 
gruodžio 2 d. įsakymas Nr. B1-607 ,,Dėl prekybos kiaušiniais“ (Žin., 2008, Nr. 142-5680). 

38. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. 156 „Dėl 
Pieno terminų vartojimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 42-1214). 

39. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V-
884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didžiausios 
leidžiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 109-
4175). 

40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl 
Maistinių bulvių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002-05-29, Nr. 53-2097). 

41. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 52 „Dėl 
privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001-03-14, Nr. 22-746). 

42. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas 
Nr. 334 „Dėl Šviežių vaisių, uogų, daržovių, grybų optimalių laikymo (sandėliavimo) 
sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2001-08-10, Nr. 70-2513). 

43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 3D-325 „Dėl 
Cukraus, skirto žmonėms vartoti, gliukozės ir invertuotojo cukraus sirupų bei tirpalų 
sudėties ir tyrimo metodų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2007-07-17, Nr. 79-
3201). 

44. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 288 „Dėl 
Privalomųjų kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999-07-09, Nr. 
60-1964). 

45. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl 
Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000-02-09, 
Nr. 12-309). 
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46. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. 3D-353 
„Dėl Privalomųjų greitai užšaldytų žiedinių kopūstų ir greitai užšaldytų braškių kokybės 
reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003-11-12, Nr. 106-4766). 

47. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-50 
„Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ pakeitimas“. Prieiga internete: 
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-
aktyvumas-2/rakto-skylute/rakto-skylutes-kriterijai-maisto-produktams-2017. 

48. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, jų prevencija. Prieiga internete: 
http://www.ulac.lt/. 

49. Maisto pasirinkimo piramidė (plakatas). Prieiga internete: 
http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-
aktyvumas-2/sveikos-mitybos-rekomendacijos/maisto-pasirinkimo-piramide-plakatas. 

50. Maisto higiena. Prieiga internete: 
https://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-
aktyvumas-2/maisto-higiena. 

51. Geros higienos praktikos taisyklės ir kiti leidiniai. Prieiga internete: 
http://www.adinfinitum.lt/lt/products. 

52. Maisto sauga. Prieiga internete:  
http://www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/maisto_sauga/ 

53. Europos Sąjungos reglamentai: 
http://smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/teises_aktai/europos_sajungos_reglamentai.
html 

54. Sveikos mitybos rekomendacijos. Prieiga internete: 
http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/visuomenes-sveikatos-prieziura/mityba-ir-fizinis-
aktyvumas-2/sveikos-mitybos-rekomendacijos 
 


