
PASIRENGIMAS MAISTO TVARKYMUI  

 

TERITORIJA 

 

1. Maisto tvarkymo teritorija turi būti švari, apsaugota nuo pašalinių kvapų, dulkių, dūmų bei 

kitų teršalų šaltinių, neužliejama. Teritorija ir privažiavimo kelių danga turi būti švari ir 

tikti ratiniam transportui. Sausinimo įrenginiai turi patikimai veikti ir būti nuolat 

prižiūrimi, kad maisto tvarkymo įmonės teritorijoje netelkšotų balos. Maisto tvarkymo 

vietoje neturi būti šunų, kačių ir kitų palaidų gyvūnų, nes šie gali pernešti maisto 

užkrečiamąsias ligas. 

2. Maisto tvarkymo vietos teritorija turi būti parinkta pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatytus reikalavimus. 

 

PASTATAI 

 

1. Pastatai ir jų įranga turi būti švarūs, gerai suremontuoti, tiktų atlikti visus būtinus maisto 

technologijos ir higienos procesus, įrengti taip, kad palaikytų tinkamą temperatūrą bei oro 

drėgmę. Jie turi būti pastatyti naudojant tokias medžiagas, iš kurių į maistą nepatektų jokių 

teršalų. Juose neturi būti angų, pro kurias į vidų galėtų patekti graužikai ir vabzdžiai, 

aplinkos teršalai (dūmai, dulkės ir pan.), kad būtų apsaugotas tvarkomas maistas nuo 

fizinių, biologinių ir cheminių teršalų. 

2. Pastatai turi atitikti Lietuvos Respulikos teisės aktais nustatytus reikalavimus. 

3. Pastatai turi būti pritaikyti tinkamai atlikti visus technologinius procesus ir atitikti higienos 

reikalavimus. Būtina įrengti papildomas sieneles, pertvaras įrangai atriboti arba kitaip 

(nuotoliu) veiksmingai atskirti gamybos operacijas, kurios gali užteršti produktą – 

pavyzdžiui, atitverti sūrių pjaustymo patalpą, atskirti kiaušinių pakavimo vietą. 

 

PATALPOS 

 

1. Patalpos, kuriose tvarkomas maistas, turi būti švarios, tvarkingos, tinkamos palaikyti geros 

higienos praktiką (įskaitant maisto apsaugą nuo užteršimo tvarkymo metu per įrenginius, 



medžiagas, vandenį, orą, asmenis bei įšorinius šaltinius, tokius kaip graužikai ir vabzdžiai). 

Jos turi būti pritaikytos reikiamai temperatūrai, švarai palaikyti ir, kur būtina – 

dezinfekcijai atlikti. 

2. Patalpos, kuriose tvarkomas maistas, turi įrengtos taip, kad jose nesikauptų nešvarumai, 

neaugtų pelėsiai, nesusidarytų garų kondensatas, neišsiskirtų toksinių medžiagų ar  

3. pašalinių dalelių bei kitų teršalų, kurie galėtų patekti į maistą. Jose negalima auginti augalų, 

laikyti dirbtinių gėlių ar kitokių interjero papuošimų, kurie galėtų būti nešvarumų 

kaupimosi vieta ir tapti maisto užteršimo šaltiniu. 

4. Maisto įmonių darbo vietos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus 

reikalavimus. 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PATALPOMS 

 

1. Grindys turi būti švarios, lengvai plaunamos ir, kur būtina, dezinfekuojamos. Jos turi būti 

iš drėgmei nelaidžių ir neabsorbuojančių, plaunamų, netoksiškų medžiagų, užglaistytomis 

sandūromis. Reikalavimas glaistyti sandūras svarbus todėl, kad neužglaistytose sandūrose 

kaupiasi nešvarumai ir mikroorganizmai. Valant tokius paviršius, neįmanoma kruopščiai 

pašalinti susikaupusius nešvarumus. Patalpose, kur būtina (pirminės produkcijos plovimo, 

taros plovimo patalpose ir pan.) turi būti efektyvi grindų sausinimo sistema. 

2. Sienos turi būti švarios, lengvai valomos, užglaistytomis sandūromis ir, kur būtina, 

dezinfekuojamos. Jos turi būti iš drėgmei nelaidžių ir neabsorbuojančių, plaunamų, 

netoksisškų medžiagų. Sienų paviršius turi būti lygus iki tokio aukščio, kurio reikia 

higieniškam maisto tvarkymui. Kur būtina, sienų kampai apvalūs, kad būtų lengviau valyti. 

3. Lubos (ir ant jų esantys įrenginiai) turi būti švarios ir taip įrengtos, kad nesikauptų 

nešvarumai, kondensatas, pelėsiai, jos netrupėtų ir būtų lengvai valomos. 

4. Langai ir kitos atsidarančios angos turi būti švarūs ir sukonstruoti taip, kad būrų galima 

juos valyti bei išvengti nešvarumų kaupimosi. Atidaromuose languose turi būti įrengtas 

vabzdžių nepraleidžiantis išimamas tinklelis. Ten, kur dėl atidarytų langų gali būti užterštas 

maistas, jie darbo metu turi būti uždaryti. Jei būtina, palangės turi būti nuolaidžios, kad 

įmonės darbuotojai jų nenaudotų kaip lentynų. 



5. Durys turi būti švarios, lygios, pagamintos iš drėgmės neabsorbuojančių, lengvai valomų 

ir, kur būtina dezinfekuojamų medžiagų. Durys turi būti sandarios ir, kur reikia, 

automatiškai užsidarančios. 

6. Laiptai, liftų kabinos ir pagalbinės konstrukcijos (pakylos, kopėčios) turi būti švarios ir 

išdėstytos taip, kad neužterštų maisto.  

7. Visi paviršiai (įskaitant įrenginių paviršius), kurie gali liestis su maistu, turi būti švarūs, 

valomi ir, jei būtina, dezinfekuojami. Jie turi būti pagaminti iš netoksiškų medžiagų. 

 

MAISTO LAIKYMO PATALPOS  (SANDĖLIAI) 

 

1. Maisto laikymo patalpos turi būti švarios, atitikti higieninius reikalavimus ir įrengtos 

taip, kad jas galima tinkamai išvalyti, išvengti vabzdžių ir graužikų patekimo, palaikyti 

reikiamą mikroklimatą ir kitas sąlygas, apsaugančias maistą nuo užteršimo, saugos bei 

kokybės pablogėjimo, mechaninių sužalojimų. Maistas laikomas pakeltas nuo grindų ir 

atitrauktas nuo sienų. 

2. Sandėliuose maistas pariodiškai tikrinams, kad jis būtų neužterštas, nesugedęs ir atitiktų 

teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

 

APŠVIETIMAS 

 

1. Maisto tvarkymo vietoje apšvietimas turi būti : 

1.1 Natūralus; 

1.2 Dirbtinis; 

1.3 Mišrus. 

Jis turi neiškreipti spalvų, netrukdyti higieniškai ruošti maistą. Maistas turi būti 

apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių. 

2. Šviestuvai  turi būti saugios konstrukcijos ir įrengti tokiose vietose, kad sudužusios 

šukės nepatektų į maistą. Jie turi būti lengvai valomi ir švarūs. 

3. Darbo vietų apšvietimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus. 

 

 



VĖDINIMAS 

 

1. Maisto tvarkymo vietoje (išskyrus pirminės produkcijos gavimo, kilnojamuosius ir 

laikinuosius statinius bei patalpas) turi būti įrengtas natūralus arba mechaninis 

vėdinimas taip, kad reguliuotų temperatūrą, drėgmę, slopintų garų kondensavimąsį, 

šalintų kvapus, dulkes, mažintų maisto užteršimo per orą pavojų. 

2. Oro srauto kryptis turi būti nuo švarios link užterštos vietos. Vėdinimo angos turi būti 

su tinkleliais arba kitokiais apsauginiais gaubtais iš nerūdijančios medžiagos. Tinkleliai 

ir filtrai turi būti lengvai pasiekiami, išimami, lengvai valomi, švarūs. 

3. Kar būtina, užtikrinant maisto saugą turi būti įrengti oro drėgmės ir oro tėkmės greičio  

valdymo bei kontrolės prietaisai. 

4. Patalpų vėdinimas turi atitikti teisės aktų reikalavimus. 

 

 

VANDUO 

 

1. Maisto tvarkymo vietoje (išskyrus pirminės produkcijos gavimą) turi būti reikiamo slėgio 

tekančio šalto ir karšto vandens tiekimas. Tvarkant maistą, gaminant ledą ir garus 

(liečiančius maistą), plaunant besiliečiančius su maistu paviršius, naudojamas tik geriamo 

vandens reikalavimus atitinkantis vanduo. Ledas ir garai, vandens atsargos laikomi ir 

ruošiami taip, kad nebūtų pavojaus juos užteršti. Kur būtina, turi būti įrengti vandens 

temperatūros matavimo ir registravimo prietaisai. 

2. Vandenį naudoti pakartotinai galima tik techninėms reikmėms: garams gauti, aušinti. Jis 

turi būti reikiamai išvalytas ir nukenksmintas bei nekelti pavojaus sveikatai. Vandens 

valymo ir nukenksminimo procesai turi būti nuolat prižiūrimi, priežiūros rezultati 

registruojami. Pakartotinai naudojamas vanduo turi būti atskiroje tiekimo sistemoje, kuri 

turi būti atitinkamai paženklinta ir lengvai atpažįstama. Norint vandenį naudoti 

pakartotinai bet kurioje maisto tvarkymo sistemoje, būtina tai suderinti su maisto kontrolės 

institucija. 



3. Techninis vanduo gali būti naudojamas tik techninės paskirties garams gauti, aušinimui, 

gaisrų gesinimui ir kitoms panašioms reikmėms, nesusijusioms su maistu. Jis turi būti 

atskiroje vandens tiekimo sistemoje, atitinkamai paženklintoje ir lengvai atpažįstamoje.  

4. Reikalavimai geriamam vandeniui turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 24:2003 

keliamus reikalavimus. Geriamas vanduo yra sveikasnir saugus vartoti, kai: 

 Jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, savo skaičiumi ir 

koncentracijomis galinčių kelti potencialų pavojų žmonių sveikaltai, 

 Geriamas vanduo atitinka  minimalius mikrobinius ir toksinius (cheminius) 

rodiklius, 

 Užtirinama vandens išteklių ir tiekimo apsauga nuo taršos. 

 

NUOTEKOS 

 

1. Maisto tvarkymo vietos (išskyrus pirminės produkcijos gavimo, kilnojamuosius ir 

laikinuosius statinius ir patalpas) turi turėti tvarkingą nuotekų ir atliekų šalinimo sistemą. 

2. Visos nuotekų linijos (įskaitant ir kanalizacijos sistemas) turi būti taip sukonstruotos, kad 

galėtų atlaikyti didžiausiais apkrovas ir nekiltų pavojaus užteršti maistą ir geriamą vandenį. 

3. Buitinė kanalizacija turi būti atskirta nuo gamybinės ir per atskirą išleistuvą nutekėti į 

kanalizacijos šulinį. 

 

TUALETAI IR BUITIES PATALPOS 

 

1. Maisto tvarkymo vietų patalpose turi būti pakankamai tualetų ir buities patalpų. Jos turi 

būti tinkamai įrengtos, patogiai išdėstytos. Tualetų durys neturi atsidaryti tiesiai į patalpas, 

kuriose tvarkomas maistas. 

2. Tualetai ir buities patalpos turi būti švarūs, gerai apšviesti ir vėdinami (natūraslus arba 

mechaninis vėdinimas), kur reikia, šildomi. 

3. Greta tualetų turi būti pakankamai praustuvių su šiltu ir šaltu vandeniu, rankų plovimo ir 

džiovinimo priemonių. 

4. Jei tiekiamas karštas ir šaltas vanduo, turi būti įrengti maišykliniai, jei būtina, ne rankomis 

valdomi vandens čiaupai. 



5. Jei naudojami popieriniai rankšluosčiai, turi būti pakankamai rankšluosčių įtaisų ir dėžių 

panaudotiems sumesti. 

6. Turi būti iškabinti įspėjantys užrašai, primenantys darbuotojams, kad pasinaudoję tualetu, 

nusiplautų rankas. 

7. Rankų plovimo, dezinfekcijos ir džiovinimo įranga turi būti visur, kur technologija to 

reikalauja. 

8. Kur būtina, maisto produktams plauti tiekiamas vanduo turi būti atskirtas nuo rankų 

plovimo sistemos. Santechninė įranga turi būti sandariai prijungta prie efektyvios 

kanalizacijos per oro tarpines (sifonus). 

9. Maisto įmonių darbuotojų buities patalpos turi atitikti teisės aktų reikalavimus. 
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