
_________________________ 
  
  

Nacionalinės maisto kokybės sistemos 
taisyklių 
8 priedas 

  
  

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ CUKRINĖS 
KONDITERIJOS, ŠOKOLADO, BIČIŲ PRODUKTŲ SU KITAIS MAISTO 

PRODUKTAIS GAMINIŲ SPECIFIKACIJA 
  

I SKYRIUS 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

  
1. Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų cukrinės konditerijos, 

šokolado, bičių produktų su kitais maisto produktais gaminių specifikacija (toliau – 
specifikacija) taikoma fiziniams ir juridiniams asmenims, gaminantiems ir realizuojantiems 
cukrinės konditerijos, šokolado, bičių produktų su kitais maisto produktais gaminius Taisyklių 
nustatyta tvarka, bei įstaigoms, atliekančioms sertifikavimą ir priežiūrą pagal Taisykles. 

2. Specifikacija reglamentuoja minimalius pagal specifikaciją pagamintų cukrinės 
konditerijos ir (arba) šokolado (toliau – NKP cukrinė konditerija ir (arba) šokoladas), bičių 
produktų su kitais maisto produktais gaminių (toliau – NKP gaminiai) gamybos reikalavimus 
ir kokybės rodiklius. 

3. Ūkio subjektas privalo tvarkyti NKP cukrinės konditerijos ir (arba) šokolado ir NKP 
gaminių apskaitą, kurioje būtų nurodyti pagamintų ir parduotų NKP cukrinės konditerijos ir 
(arba) šokolado ir NKP gaminių kiekiai, bei metinius duomenis teikti sertifikavimo įstaigai. Jei 
ūkio subjektas iš savo tvarkomos apskaitos dokumentų šių duomenų pateikti negali, jis pildo ir 
sertifikavimo įstaigai pateikia Taisyklių 10 priede nurodytą 2 lentelę „Pagal nacionalinę maisto 
kokybės sistemą pagamintų produktų apskaitos žurnalas“. 

  
II SKYRIUS 

SPECIALIEJI NKP CUKRINĖS KONDITERIJOS IR ŠOKOLADO REIKALAVIMAI 
  

4. NKP ženklu ženklinami produktai (išskyrus šokoladą), turintys ne mažiau kaip 40 
proc. žaliavų iš tos teritorijos, kurioje produktas sertifikuojamas, ir yra pagaminti toje 
teritorijoje ir atitinka visus šios specifikacijos reikalavimus. 

5. NKP ženklu ženklinamas šokoladas, turintis ne mažiau kaip 10 proc. žaliavų iš tos 
teritorijos, kurioje produktas sertifikuojamas, ir yra pagamintas toje teritorijoje ir atitinka visus 
šios specifikacijos reikalavimus. 



6. NKP cukrinėje konditerijoje ir (arba) šokolade turi būti padidintas biologiškai 
vertingų medžiagų kiekis (pvz., naudojant liofilizuotas uogas), palyginti su įprastiniais 
produktais, ir gamintojas turi pateikti įrodymo dokumentus. 

7. Aromatui suteikti gali būti naudojami tik aromatą suteikiantys augalai (džiovinti ar 
kitaip perdirbti), vaisiai ar uogos ar jų perdirbimo produktai. 

8. Šokolade kakavos sviestas negali būti pakeistas kitais augaliniais riebalais. 
9. NKP cukrinės konditerijos ir (arba) šokolado gamyboje draudžiama naudoti: 
9.1. saldiklius, dažiklius; 
9.2. hidrintus ir iš dalies hidrintus augalinius riebalus; 
9.3. alyvpalmių aliejų; 
9.4. genetiškai modifikuotas žaliavas arba tas, kurių sudėtyje yra GMO. Šioje 

specifikacijoje vartojama GMO sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos genetiškai 
modifikuotų organizmų įstatyme. 

  
III SKYRIUS 

NKP GAMINIŲ SU BIČIŲ PRODUKTAIS 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

  
10. NKP gaminiai su bičių produktais sertifikuojami ir ženklinami pagal Taisyklių 

reikalavimus tik tada, kai jų gamyboje NKP bičių produktai sudaro ne mažiau kaip 50 proc. 
visų mišinio sudėtinių dalių. 

11. Bičių produktai NKP gaminių gamyboje turi būti naudojami 100 proc. sertifikuoti 
pagal Taisykles arba pagal Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio 
taisyklių patvirtinimo“. 

12. NKP gaminių gamyboje su bičių produktais gali būti maišomi tik natūralios žemės 
ūkio kilmės maisto produktai ar jų žaliavos, pvz., uogos, sėklos, sultys, žolelės ir kt. 

13. NKP gaminių gamyboje su bičių produktais draudžiama naudoti: 
13.1. genetiškai modifikuotas žaliavas arba tas, kurių sudėtyje yra GMO; 
13.2. maisto priedus ir kvapiąsias medžiagas. 

IV SKYRIUS 
PAPILDOMI REIKALAVIMAI NKP CUKRINĖS KONDITERIJOS IR ŠOKOLADO 

GAMINIAMS BEI NKP GAMINIAMS SU BIČIŲ PRODUKTAIS 
ŽENKLINTI ŽENKLU „KOKYBĖ“ 

  
14. NKP cukrinės konditerijos ir (arba) šokolado gamyboje draudžiama naudoti maisto 

priedus ir kvapiąsias medžiagas. 
  

15. NKP gaminių gamyboje su bičių produktais 70 proc. naudojamų sudedamųjų dalių 
turi būti sertifikuotos ženklu „Kokybė“ arba pagal Ekologinio žemės ūkio taisykles, patvirtintas 



Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl 
Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“, ir tai turi būti įrodyta dokumentais. 
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