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Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 
 
 
DĖL REGULIAVIMO NAŠTOS VIEŠOJO MAITINIMO SEKTORIUJE MAŽINIMO 

 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), apklaususi savo narius – viešojo maitinimo 

įstaigas – atsako į Ekonomikos ir inovacijų ministerijos užklausą dėl perteklinio reguliavimo, su kuriuo 
susiduria inter alia viešojo maitinimo sektorius. 

LVK nariai įvardija šiuos reguliavimo, kurio būtų galima atsisakyti, atvejus:  
 

1. Technologinės maisto kortelės. Jos kilusios sovietmečiu, kuomet buvo naudojamos tam, kad 
darbuotojai nevogtų iš valgyklų. Šiuo metu jos yra perteklinės ir nereikalingos, tad siūlome jų 
atsisakyti. 

2. Dėl temperatūros reikalavimų. Šiuo metu galioja reikalavimas, kad šiluminio apdorojimo 
metu produkto viduje temperatūra turi būti ne mažiau kaip +75°C, taip pat Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos kontroliniame klausimyne yra klausimas „Ar užtikrinama, kad 
pagamintas maistas, kuris patiekiamas karštas, laikomas ne žemesnėje nei 68°C 
temperatūroje?“ LVK šis reikalavimas atrodo  nepagrįstas. Kodėl buvo konkrečiai nustatyta, 
kad turi būti  +68°C ar +75°C laipsniai? Kitose pasaulio šalyse reikalavimai produktų 
temperatūrai keičiasi. Pasterizacijos reikalavimai kai kuriose kitose šalyse siekia +54°C. Kai 
kalbame apie baltymus – mėsą, žuvį – būtina peržiūrėti šiuo metu esančius reikalavimus, 
susijusius su produkto temperatūra. 

3. Dėl joduotos druskos. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliniame klausimyne 
yra nurodytas klausimas „Ar patiekalų gamybai naudojama joduota druska?“, taigi, viešojo 
maitinimo paslaugas teikiančiam verslui yra numatytas reikalavimas nenaudoti joduotos 
druskos. Joduota druska yra chemiškai išvalyta, su pašalintais mikroelementais ir su pridėtiniu 
jodu. Pasak mokslinių tyrimų daug perdirbto maisto, esančio maisto prekių parduotuvėse, yra 
pagaminto su joduota druska, jos taip pat galima nusipirkti parduotuvių lentynose. Todėl 
siūlome atsisakyti perteklinio reikalavimo nenaudoti joduotos druskos ruošiant maistą viešojo 
maitinimo įstaigose. 

4. Dėl popierinės kasos knygos panaikinimo. Šiuo metu viešojo maitinimo įstaigos kaip 
sovietiniais laikais klijuoja popierines kasos ataskaitas, pildo popierines kasos knygas. Siūlome 
numatyti galimybę verslui atsisakyti popierinių kasos knygų ir viską pildyti skaitmeninėmis 
priemonėmis. 

5. Dėl kontrolės sisteminimo. Šiuo metu sektoriuje veikiančius verslus kontroliuojančių 
institucijų skaičius nuolatos keičiasi, taip pat nuolatos keičiasi patys reikalavimai, kurie dažnu 
atveju yra pertekliniai, taip pat ir kontroliuojančių institucijų skaičius – per didelis. Sūlome 
susisteminti tikrinimus ir nebūtinųjų atsisakyti. Pavyzdžiui, vietoje Lietuvos metrologinės 
inspekcijos patikrinimus galėtų atlikti Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, nes, 
pavyzdžiui, kyla pagrįstų klausimų, ar tikrai restoranuose reikia atlikti elektrofizikinių 
matavimų kontrolę ir t.t. 



6. Dėl geresnės komunikacijos. Kaip minėta aukščiau, reikalavimai keičiasi per dažnai, tuo 
tarpu informacija apie pasikeitimus dažnai nepasiekia verslo subjektų. Apie pasikeičiančius 
reikalavimus pranešti galėtų kontroliuojančios institucijos ar kažkaip viešai juos skelbti, nes 
sektoriuje veikiantis verslas neturi pajėgumų sekti visų priimamų įstatymų ir poįstatyminių 
aktų. Nors konkretaus siūlymo, kaip spręsti šią problemą, neturime, aišku viena – šiuo metu 
vyraujanti kontroliuojančių institucijų komunikacija viešojo maitinimo paslaugas teikiančio 
verslo netenkina. 

7. Dėl darbo grafikų skaitmenoje. Šiuo metu absoliuti dauguma darbuotojų viešojo maitinimo 
įstaigose susipažina su savo darbo grafikais skaitmenine forma, tad reikalavimas kabinti darbo 
grafikus ant lentos yra perteklinis. Siūlome jį keisti, numatant, kad darbdavys su darbuotojo 
darbo grafiku supažindina darbdaviui ir darbuotojui priimtina forma. 

8. Dėl darbų saugos, pareiginių, darbo tvarkos taisyklių, gaisrinės saugos ir kt. žurnalų 
perkelimo į elektroninę erdvę. Siūlome apjungti viską į vieną žurnalą ir perkelti į elektroninę 
ervdę. Šiuo metu sektoriuje veikiančios įmonės skundžiasi, kad turi ranka pildyti krūvas 
žurnalų ir instruktažų, kaip sovietiniais laikais, tad siūlome viską skaitmeninti. 

 
Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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Vyriausioji projektų vadovė – biuro vadovė,  
pavaduojanti generalinę direktorę      Gintarė Boreikytė 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originalas nebus siunčiamas. Vilius Kriaučiūnas, el.p.: vilius@lvk.lt, tel. +370 5 212 1111 

mailto:vilius@lvk.lt

		2021-08-24T15:29:57+0300




