
 
  

 
 
SU MAISTU BESILIEČIANTYS GAMINIAI IR 
MEDŽIAGOS: REIKALAVIMAI IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 
Seminaras - praktikumas 
 
 
 
 

 

MOKYMŲ DATA IR VIETA 

2020 m. spalio mėn. 29 d. 
viešbučio „Art City Inn“ konferencijų salė 
J. Jasinskio g. 14, Vilnius 
 
Svarbu! 
Pasikeitus situacijai dėl COVID-19 
pandemijos seminaras bus perkeliamas į 
virtualią platformą. Detalesnė informacija 
apie pasikeitimus bus pateikta prieš 
seminarą. 
 
Mokymų pradžia 1000 val. 
Mokymų trukmė   5,5 ak/val. 

 

KONTAKTINIS ASMUO 
REGISTRACIJAI 

Telefonai: 
8 685 72544 
8 37 333045 
el. paštas: 
admin@vr-trading.lt 
www.vr-trading.lt 
 
 

REGISTRACIJOS ANKETA 
            (Spausti nuorodą) 
 
 

MOKYMŲ KAINA 
139,00 EUR (+PVM) ASMENIUI 

*Užsiregistravus iki spalio 9 d. kaina 129,00 
EUR (+PVM) asmeniui; 

*Užregistravus du arba daugiau dalyvių iš tos 
pačios įmonės kaina 129,00 EUR (+PVM) 
asmeniui. 

 

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI: 

2020 m. spalio mėn. 26 d. 

*** Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 
3 dienoms iki renginio, vėliau pinigai už seminarą 
negrąžinami. 
Organizatoriai pasilieka teisę koreguoti seminaro 
programą. 

 
 
 
 

  
PROGRAMA 
 

930 – 1000 val. Dalyvių registracija, pasitikimo kava/arbata 
 
1000  – 1100 val. 
Su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos. Su maistu 
besiliečiančių gaminių ir medžiagų grupės, jų teisinis 
reglamentavimas: teisės aktų apžvalga ir naujovės. 
 
1100  – 1115 val. Pertrauka 
 
1115  – 1215 val. 
Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų -  maistui skirtoms 
pakuotėms, maisto gamybos įrangai, įrengimams stalo ir virtuvės 
įrankiams bei indams,  ir kt. - ženklinimo ir atsekamumo reikalavimai.  
 
PRAKTINĖ UŽDUOTIS 
 
1215  – 1300 val. Pietų pertrauka 
 
1300  – 1400 val. 
Su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų tinkamumo ir atitikties 
vertinimas: reikalavimai atitikties deklaracijai ir patvirtinamiesiems 
dokumentams. Maisto tvarkymo subjektų atsakomybė. 
Nesaugių su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų atšaukimo iš 
rinkos reikalavimai.  
Valstybinė su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų kontrolė:  
rezultatai, dažniausiai nustatomi pažeidimai, praktiniai pavyzdžiai.  
 
 
Diskusija, klausimai-atsakymai. 

 

 

 
Patirtis. 

Pasitikėjimas. 
Profesionalumas. 

UAB „VR Trading“      ats. sąsk. LT897300010088522691   Tel. +37068572544 
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Įmonės kodas 300085345    b/k 73000; SWIFT/BIC:HABALT22    www.vr-trading.lt 
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