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MAISTO (MĖSOS, DUONOS, KONDITERIJOS)  

TECHNOLOGINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO PROGRAMA 

 

1. Programos pavadinimas, lygis 

Maisto (mėsos, duonos, konditerijos) technologinių kompetencijų mokymo programa, 

institucinis lygis 

2. Programos autoriai, vardas, pavardė, institucija, mokslinis laipsnis, kvalifikacinė kategorija, 

kontaktinis telefonas, el. paštas) 

Rasa Virginija Venterienė – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, konditerijos 

technologijos profesijos mokytoja ekspertė, 8 610 61157, rasvent@gmail.com 

Edita Guobienė – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, mėsos perdirbimo 

technologijos profesijos mokytoja metodininkė, 8 650 85864, edita.guobiene@mpcentras.lt 

Rūta Gudonienė – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, maisto ruošimo 

technologijos vyr. profesijos mokytoja , 8 640 34812, ratulawarm@gmail.com 

3. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas) 

Maisto (mėsos, duonos, konditerijos, viešojo maitinimo) technologinių kompetencijų mokymo 

programa parengta vykdant projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės 

technologinių kompetencijų tobulinimas“ Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0014. 

Pastaruoju metu Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse maisto pramonė sparčiai vystosi, tobulėja, 

diegiamos naujos technologijos, atliekami įvairūs moksliniai tyrimai, taikomi inovatyvūs 

sprendimai. Lietuvai svarbus šis sektorius dėl didelio šiame sektoriuje dirbančio žmonių skaičiaus, 

teigiamo poveikio subalansuotai šalies plėtrai, svarbaus indėlio į šalies gerovės kūrimą ir eksportą. 

Darbdaviai nuolat ieško profesionalių savo srities specialistų, kurie žinotų naujausias technologijas 

bei jų taikymą maisto pramonėje bei viešojo maitinimo sektoriuose. Tendencingai kyla poreikis ir 

profesijos mokytojams tobulinti kvalifikaciją.  

Siekiant nustatyti maisto produktų pramonės profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius buvo apklausti visos Lietuvos profesijos mokytojai.  

Maisto (mėsos, duonos, konditerijos, viešojo maitinimo) technologinių kompetencijų programos 
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paskirtis – tobulinti maisto produktų gamybos srities profesijos mokytojų maisto (mėsos, duonos, 

konditerijos) technologines kompetencijas, įvardytas apklausos metu. Programą sudaro bendroji 

teorinė ir praktinė dalys, pagal atskiras temas, kurių bus mokamasi sektoriniuose praktinio mokymo 

centruose ir pas darbdavius – įmonėse. Įmonėse profesijos mokytojai patobulins technologines 

kompetencijas.  

Programos tikslinė grupė (dalyviai) – profesinio mokymo institucijų profesijos mokytojai. 

Programą sudaro 6 specialieji technologinių kompetencijų moduliai.  

Numatoma, kad profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas 120 val.  

4. Programos tikslas 

Tobulinti profesijos mokytojų maisto produktų gamybos technologines kompetencijas. 

5. Programos uždaviniai  

 Susipažinti su maisto (mėsos, duonos, konditerijos, viešojo maitinimo) pramonės gamybos 

technologinėmis naujovėmis ir plėtros tendencijomis Lietuvoje ir užsienyje; 

 Susipažinti su kreminių gaminių gamybos technologinių procesų organizavimu įvairiose 

Lietuvos įmonėse; 

  Tobulinti sirupų, glajų ir įdarų ruošimo technologines kompetencijas; 

 Tobulinti kremų gamybos technologines kompetencijas; 

 Tobulinti kreminių gaminių ruošimo ir formavimo bei puošybos elementų taikymo 

technologines kompetencijas; 

 Tobulinti duonos gamybos su maisto priedais ir mišiniais technologines kompetencijas; 

 Susipažinti su mėsos ir paukštienos gaminių apdorojimu neterminiu būdu; 

 Susipažinti su jautienos brandinimu; 

 Tobulinti jautienos kepsnių gamybos kompetenciją; 

 Tobulinti pelėsinių dešrų ir vytintų gaminių gamybos kompetenciją; 

 Susipažinti su maisto produktų gamybos technologinių procesų organizavimu Lietuvos 

įmonėse; 

 Susipažinti su naujos įrangos naudojimu; 

 Tobulinti kruopų, makaronų, miltų, karštųjų patiekalų, užkandžių ir garnyrų gaminimo pagal 

naujas mados tendencijas technologines kompetencijas; 

 Tobulinti kruopų, makaronų, miltų, daržovių karštųjų patiekalų gaminimo technologines 

kompetencijas; 

 Tobulinti kruopų, makaronų, miltų, daržovių karštųjų patiekalų patiekimo technologines 

kompetencijas; 

 Tobulinti žuvies karštųjų patiekalų naujų ruošimo technologijų technologines 

kompetencijas; 
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 Tobulinti sriubų ruošimo ir patiekimo naujovių technologines kompetencijas; 

 Tobulinti patiekalų gaminimo, taikant naujausias maisto gamybos technologijas, 

technologines kompetencijas; 

 Tobulinti naujausias maisto mados tendencijas (darnaus ekologinio ūkininkavimo, vietinio 

maisto populiarinimo ir platinimo sistemos, lėtojo maisto ir kt.,) ir jo gamybos 

technologines kompetencijas; 

 Tobulinti žaliavų paruošimo pusgaminiams technologines kompetencijas; 

 Tobulinti pusgaminių ruošimo technologines kompetencijas; 

 Tobulinti naujų šiluminio paruošimo būdų ir jų taikymo technologines kompetencijas; 

 Tobulinti karštųjų patiekalų gamybos technologines kompetencijas. 

 

6. Programos turinys (temos, valandos) 

Eil. 

Nr. 

Temos Auditorinių 

valandų 

skaičius 

Praktinio 

darbo valandų 

skaičius 

Iš 

viso 

1 

 

Konditerija 

1.1. Maisto produktų gamybos technologinių 

procesų organizavimas Lietuvos įmonėse; 

1.2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas 

maisto produktų gamyboje; 

1.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo 

sąlygos ir terminai; 

1.4. Maisto produktų pakavimas, ženklinimas; 

1.5. Naujausios įrangos naudojimas konditerijoje;  

1.6. Šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas 

konditerijoje; 

1.7. Šiuolaikinių sirupų, glajų ir įdarų gamyba; 

1.8. Kremų gamyba; 

1.9. Modernių kreminių gaminių ruošimas ir 

formavimas; 

1.10. Gaminių puošyba; 

1.11. Duonos gamyba su maisto priedais ir 

mišiniais. 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

16 

16 

 

24 

16 

16 

 

8 

8 

 

120 

2 Mėsa ir paukštiena 

2.1. Maisto produktų gamybos technologinių 

procesų organizavimas Lietuvos įmonėse; 

2. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas 

maisto produktų gamyboje; 

2.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo 

sąlygos ir terminai; 

2.4. Mėsos ir paukštienos gaminių apdorojimas 

neterminiu būdu; 

2.5. Jautienos brandinimas, kepsnių gamyba; 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

15 

120 
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2.6. Pelėsinių dešrų gamyba ir technologijos; 

2.7. Vytinti kiaulienos ir jautienos gaminiai. 

40 

40 

3 Kruopų, makaronų, miltų, karštųjų patiekalų, 

užkandžių ir garnyrų gaminimas pagal naujas 

mados tendencijas: 

3.1. Maisto produktų gamybos technologinių 

procesų organizavimas Lietuvos įmonėse; 

3. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas 

maisto produktų gamyboje; 

3.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo 

sąlygos ir terminai; 

3.4. Pirminis žaliavų paruošimas pusgaminiams; 

3.5. Pusgaminių ruošimas 

3.6. Patiekalų gamyba, taikant virimą žemoje 

temperatūroje 

3.7. Kruopų, makaronų, miltų, karštųjų patiekalų, 

užkandžių ir garnyrų gaminimas pagal naujas 

mados tendencijas 

3.8. Daržovių karštųjų patiekalų gaminimas taikant 

naujausias maisto gamybos technologijas 

3.9. Kruopų, makaronų, miltų, daržovių karštųjų 

patiekalų patiekimas 

 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 

2 

 

4 

 

 

5 

 

5 

 

30 

4 Sriubų ruošimas ir patiekimo naujovės: 

4.1. Maisto produktų gamybos technologinių 

procesų organizavimas Lietuvos įmonėse; 

4. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas 

maisto produktų gamyboje; 

4.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo 

sąlygos ir terminai; 

4.4. Sriubų rūšys ir šiandienos naujovių tendencijos; 

4.5. Sriubų patiekimo naujovės; 

4.6. Šiluminio paruošimo būdai ir jų taikymas. 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

6 

8 

30 

5 Žuvies karštųjų patiekalų gaminimas: 

5.1. Maisto produktų gamybos technologinių 

procesų organizavimas Lietuvos įmonėse; 

5. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas 

maisto produktų gamyboje; 

5.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo 

sąlygos ir terminai; 

5.4.Žuvies karštųjų patiekalų naujos ruošimo 

technologijos; 

5.5. Žuvies sriubų ruošimas ir patiekimo naujovės;  

5.6. Žuvies šiluminio paruošimo būdai ir jų 

taikymas; 

5.7. Žuvies ruošimas taikant naujausias gamybos 

technologijas.  

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

5 

3 

 

4 

30 

6 Patiekalų gaminimas taikant naujausias maisto   30 
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gamybos technologijas: 

6.1. Maisto produktų gamybos technologinių 

procesų organizavimas Lietuvos įmonėse; 

6. 2. Geros higienos praktikos taisyklių taikymas 

maisto produktų gamyboje; 

6.3. Maisto produktų kokybės nustatymas, laikymo 

sąlygos ir terminai; 

6.4. Maisto mados ir tendencijos; 

6.5. Ekologiškas maistas ir jo taikymas; 

6.6. Vietinio maisto populiarinimo ir platinimo 

sistemos, lėtasis maistas ir jo gamyba 

 

 

2 

 

4 

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

7. Tikėtina (-os) kompetencija (-os), kurią (-ias) įgys programą baigęs asmuo, mokymo/si 

metodai, atsiskaitymo formos,  įgytos (-ų) kompetencijos (-ų) vertinimo būdai 

Tobulins maisto produktų gamybos technologines kompetencijas 

 

Kompetencijų sritis Kompetencijos 

Mokymo modelis 

(mokymo/si metodai, 

būdai) 

Dalyvio atsiskaitymo 

forma, įgytų 

kompetencijų 

įvertinimo būdai 

Žinių ir supratimo 

įgijimas (teorinė 

dalis) 

Tikėtina, kad profesijos 

mokytojai baigę 

programą, žinos ir 

supras: 

 maisto produktų 

gamybos 

technologinių procesų 

organizavimą 

Lietuvoje. 

 Maisto produktų 

gamybos 

technologines 

naujoves ir plėtros 

tendencijas. 

 suvoks geros higienos 

praktikos taisyklių 

taikymą maisto 

produktų gamyboje. 

 išmanys reikalavimus 

gaminių kokybei.  

Paskaita, grupinis 

darbas, diskusijos, 

pavyzdžių analizė. 

Diskusijos 

Gebėjimų įgijimas 

(praktinė dalis) 

Tikėtina, kad profesijos 

mokytojai baigę 

programą ir atlikę 

praktines užduotis geriau 

mokės ir gebės: 

Praktinis darbas 

 

 

Pagamintas 

pusgaminis, gaminys 

ar patiekalas 

Patiektas patiekalas 
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 ruošti šiuolaikinius 

sirupus, glajus ir 

įdarus. 

 gaminti kremus. 

 ruošti ir formuoti 

modernius kreminius 

gaminius. 

 taikyti šiuolaikinius 

puošybos elementus. 

 gaminti duoną su 

maisto priedais ir 

mišiniais.  

 apdoroti mėsos ir 

paukštienos gaminius 

neterminiu būdu. 

 gaminti brandintos 

jautienos kepsnius. 

 gaminti pelėsines 

dešras. 

 gaminti vytintus 

kiaulienos ir jautienos 

gaminius. 

 ruošti kruopų, 

makaronų, miltų, 

daržovių karštuosius 

patiekalus, užkandžius 

ir garnyrus pagal 

naujas mados 

tendencijas 

 ruošti žuvies, mėsos 

karštuosius patiekalus; 

 ruošti pusgaminius; 

 ruošti sriubas; 

 taikyti šiuolaikinį 

patiekalų patiekimą 

Nuostatų įgijimas 

(vertybinių, etinių-

profesinių nuostatų 

teikimas ir įgijimas) 

Tikėtina, kad profesijos 

mokytojai baigę 

programą ir atlikę 

praktines užduotis įgis 

nuostatas: 

 naudoti maisto 

produktų gamybos 

technologines 

kompetencijas savo ir  

mokinių asmeninėje ir 

profesinėje veikloje. 
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 plėtoti savarankišką  

mokymąsi. 

 suvoks savitarpio 

pagalbos ir 

bendradarbiavimo 

naudą. 

8. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: 

Eil. 

Nr. 

Tema Mokomosios medžiagos 

pavadinimas 

Mokomosios 

medžiagos apimtis 

Techninės 

priemonės 

1 Maisto (mėsos, 

duonos, konditerijos) 

pramonės  gamybos 

technologinės 

naujovės ir plėtros 

tendencijomis 

Lietuvoje ir užsienyje 

Maisto (mėsos, duonos, 

konditerijos, viešojo 

maitinimo) pramonės  

gamybos technologinės 

naujovės ir plėtros 

tendencijomis Lietuvoje ir 

užsienyje 

1-3 psl. Mokymo klasė su 

video-audio 

technika. 

2 Maisto produktų 

gamybos 

technologinių procesų 

organizavimas 

Lietuvos įmonėse 

Maisto produktų gamybos 

technologinių procesų 

organizavimas Lietuvos 

įmonėse 

1-3 psl. Mokymo klasė su 

video-audio 

technika. 

3 Geros higienos 

praktikos taisyklių 

taikymas maisto 

produktų gamyboje 

Geros higienos praktikos 

taisyklių taikymas maisto 

produktų gamyboje 

2-4 psl. Mokymo klasė su 

video-audio 

technika. 

4 Maisto produktų 

kokybės nustatymas,  

laikymo sąlygos ir 

terminai 

Maisto produktų kokybės 

nustatymas,  laikymo 

sąlygos ir terminai 

2-5 psl.  Mokymo klasė su 

video-audio 

technika. 

5 Maisto produktų 

pakavimas, 

ženklinimas 

Maisto produktų 

pakavimas, ženklinimas 

3-6 psl. Mokymo klasė su 

video-audio 

technika. 

6 Naujausios įrangos 

naudojimas 

patiekalams gaminti 

 

Naujausios įrangos 

naudojimas patiekalams 

gaminti 

 

3-6 psl. Mokymo klasė su 

video-audio 

technika. 

Praktinio 

mokymo patalpa 

aprūpinta 

technologine 

įranga. 

7 Šiluminio paruošimo 

būdai ir jų taikymas 

Šiluminio paruošimo būdai 

ir jų taikymas 

2-4 psl. Mokymo klasė su 

video-audio 

technika. 

8 Šiuolaikinių sirupų, 

glajų ir įdarų gamyba 

Šiuolaikinių sirupų, glajų ir 

įdarų gamyba 

2-4 psl. Įmonės sirupų, 

glajų ir įdarų 
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gamybos skyrius 

aprūpintas 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

9 Šiuolaikinių kremų 

gamyba 

Šiuolaikinių kremų gamyba 3-5 psl. Įmonės kremų 

gamybos skyrius 

aprūpintas 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

10 Modernių kreminių 

gaminių ruošimas ir 

formavimas 

Modernių kreminių gaminių 

ruošimas ir formavimas 

2-5 psl. Įmonės kreminių 

gaminių gamybos 

skyrius 

aprūpintas 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

11 Gaminių puošyba Gaminių puošyba 1-3 psl. Įmonės kreminių 

gaminių gamybos 

skyrius 

aprūpintas 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

12 Duonos gamyba su 

maisto priedais ir 

mišiniais 

Duonos gamyba su maisto 

priedais ir mišiniais 

1-3 psl. Duonos kepimo 

įmonė aprūpinta 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

13 Mėsos ir paukštienos 

gaminių apdorojimas 

neterminiu būdu. 

 

Mėsos ir paukštienos 

gaminių apdorojimas 

neterminiu būdu. 

2-5 psl. Mėsos 

perdirbimo įmonė 

aprūpinta 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

14 Jautienos 

brandinimas, kepsnių 

gamyba.  

 

Jautienos brandinimas, 

kepsnių gamyba. 

3-5 psl. Mėsos 

perdirbimo įmonė 

aprūpinta 

gamybai 
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reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

15 Pelėsinių dešrų 

gamyba ir 

technologijos. 

 

Pelėsinių dešrų gamyba ir 

technologijos. 

 

2-4 psl. Mėsos 

perdirbimo įmonė 

aprūpinta 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

16 Vytinti kiaulienos ir 

jautienos gaminiai. 

Vytinti kiaulienos ir 

jautienos gaminiai. 

2-4 psl. Mėsos 

perdirbimo įmonė 

aprūpinta 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis 

17 Pirminis žaliavų 

paruošimas 

pusgaminiams 

 

Pirminis žaliavų paruošimas 

pusgaminiams 

 

1-3 psl. Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

18 Pusgaminių ruošimas Pusgaminių ruošimas 1-3 psl. Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

19 Patiekalų gamyba, 

taikant virimą žemoje 

temperatūroje 

Patiekalų gamyba, taikant 

virimą žemoje 

temperatūroje 

2-4 psl. Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

20 Sriubų ruošimas ir 

patiekimo naujovės 

Sriubų ruošimas ir 

patiekimo naujovės 

2-5 psl. Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 
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įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

21 Kruopų, makaronų, 

miltų, karštųjų 

patiekalų, užkandžių 

ir garnyrų gaminimas 

pagal naujas mados 

tendencijas 

 

 Kruopų, makaronų, miltų, 

karštųjų patiekalų, 

užkandžių ir garnyrų 

gaminimas pagal naujas 

mados tendencijas 

 

2-4 psl. Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

22 Daržovių karštųjų 

patiekalų gaminimas 

taikant naujausias 

maisto gamybos 

technologijas 

Daržovių karštųjų patiekalų 

gaminimas taikant 

naujausias maisto gamybos 

technologijas 

2-4 psl. Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

23 Žuvies karštųjų 

patiekalų gaminimas 

taikant naujausias 

maisto gamybos 

technologijas 

Žuvies karštųjų patiekalų 

gaminimas taikant 

naujausias maisto gamybos 

technologijas 

2-4 psl. Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

24 Kruopų,makaronų, 

miltų, daržovių 

karštųjų patiekalų 

patiekimas 

Kruopų,makaronų, miltų, 

daržovių karštųjų patiekalų 

patiekimas 

2-4 psl.  Gamybinės 

patalpos 

aprūpintos 

gamybai 

reikalingais 

įrengimais ir 

priemonėmis, 

virėjo darbo vieta 

 

 Programai  rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas 

 ,,Miltinės ir kreminės konditerijos įmonių geros higienos praktikos taisyklės, DR. P. R. 

Venskutonio įmonė, Kaunas; 

 P. Ciplijauskienė ,,Mėsos gaminių kokybė ir sauga‘‘, 2008, BPD 2004-EST-2.4.0.-01-

04/0097; 

 E. Guobienė, ,,Mėsos perdirbimo technologiniai įrengimai‘‘, 2008, BPD 2004-EST-2.4.0.-

01-04/0097; 

 J. Jasiūnienė, M. Mikėnaitė, Magency, Ukmergė, 2015 

 O. Piličiauskienė ,,Konditerija ir desertai‘‘, 2008, ,,Homo liber‘‘ 
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 Study Guide to Accompany Baking and Pastry: Mastering the Art and Craft, 2e, Culinary 

Institute of America 

 com/Kassangerine/plated-frozen-desserts/?autologin=true 

 www.meniu.lt 

 www.gerasskonis.lt 

10. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos  

 (Pažymėti X) 

Teikėjo atstovas(-ai)  

Mokytojai  X 

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai  

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai ir 

mokytojai 

 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, 

padalinių vadovai ir specialistai 

 

Jungtinė lektorių grupė  

Gamybos įmonių arba sektorinio praktinio mokymo centro 

atstovai 

X 

11. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti) 

 

12. Dalyviai:  

12.1. Dalyvių pasirengimas Programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija(-os), kurią(-ias) 

turi turėti Programos dalyvis) 

Kompetencija(-os) Atitinkamai maisto (mėsos, duonos, konditerijos) technologas/ 

gamybos vadovas 

Praktinės veiklos patirtis Ne mažiau 3 m 

12.2.  Programos dalyvių tikslinės grupės  

 (Pažymėti X) 

Dalykų mokytojai (konditerijos, duonos, mėsos, viešojo 

maitinimo)  technologijos    

X 

Pradinio ugdymo mokytojai  

Institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo programas, vadovai, pedagoginiai darbuotojai 

 

Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai 

 

Mokyklų bendruomenės komandos  

Kiti (nurodyti)     

 

___________________________ 

http://www.meniu.lt/
http://www.gerasskonis.lt/

