
Maitinimo paslaugų pirkimo apklausos būdu sąlygų  

2 priedas 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

1. Maitinimo paslaugos turi būti teikiamos nuo 2016 m. sausio 11 dienos.  

2. Tiekėjas tiekiamą maitinimo paslaugą turi atlikti vadovaudamasis šiais teisės aktais: 

2.1. 2004 m. balandţio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 

tomas, p. 319); 

2.2.  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 178/2002, 

nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį 

Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias 

procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463); 

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. 

V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“ (Ţin., 

2005, Nr. 110-4023);  

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 9 d. įsakymą Nr. V-

168 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai 

kriterijai“ patvirtinimo“ (Ţin., 2006, Nr. 31-1096); 

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. 

V-884 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 54:2008 „Maisto produktai. Didţiausios 

leidţiamos teršalų ir pesticidų likučių koncentracijos“ patvirtinimo“ (Ţin., 2008, Nr. 109-

4175); 

2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. geguţės 2 d. įsakymą Nr. 

V-417 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2006 „Medţiagų ir gaminių, skirtų liestis su 

maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Ţin., 2011, Nr. 54-2620). 

2.7. Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. 

spalio 15 d. įsakymą Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir 

registravimo reikalavimų patvirtinimo“ (Ţin., 2008, Nr. 123-4693); 

2.8. 2002 m. balandţio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 519 „Dėl 

valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“ (Ţin., 2002, Nr. 40-1499; 

2007, Nr. 122-5003);  

2.9.  Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymą (Ţin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 

64-2324); 

2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. geguţės 7 d. nutarimą Nr. 544 „Dėl Darbų 

ir veiklos sričių, kuriose leidţiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir 

vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga uţkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių 

darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ (Ţin., 1999, Nr. 41-1294; 2002, Nr. 

73-3127); 

2.11. Lietuvos Respublikos 2010 m. spalio 4 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

877 „Dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių 

sąrašas pagal mokinių amţiaus grupes patvirtinimo‘; 

2.12. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (Ţin., 2006, Nr. 73-

2755; 2008, Nr. 63-2382; 2009, Nr. 153-6886); 

2.13.   Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu 

Nr. V-964 “Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.14.  Lietuvos Respublikos 1999-11-25 Sveikatos apsaugos įstatymu Nr.510 „Dėl 

rekomenduojamų paros maistinių medţiagų ir energijos normų tvirtinimo“; 

2.15.  Panevėţio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. balandţio 8 d. 
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įsakymo Nr. A-311 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų maisto 

produktams įsigyti dydţių nustatymo ir Panevėţio miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2007 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 224-A-158 ir 2009 m. geguţės 8 d. 

įsakymo Nr. A-468 pripaţinimo netekusiu galios“;  

2.16. Kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimą ir higienos 

standartuose nustatytus bendrus reikalavimus/rekomendacijas mokinių maitinimui. 

 3. Pietūs – mokykloje organizuojamas pagrindinis maitinimas. Gali būti laisvai pasirenkami 

pietūs, nemokami socialiai remtinų mokinių pietūs ir tėvų ar globėjų išpirkti mokinių pietūs. Taip 

pat gali būti tiekiamas papildomas mokinių maitinimas (pusryčiai, pavakariai) bei laisvai 

pasirenkami šalti ir (ar) šilti uţkandţiai; 

4. Šiltas maistas – tai maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki jo patiekimo vartoti 

laikomas ne ţemesnėje kaip +68 C temperatūroje. 

5. Preliminarus maitinamų mokinių kiekis per 1 dieną: mokiniai, kuriems skirtas 

nemokamas maitinimas –116. Mokykloje mokosi 320 mokiniai. 

6. Patiekalai pietums turi būti patiekiami pagal valgiaraštį. Valgiaraščiai turi būti sudaromi 

atsiţvelgiant į mokykloje besimokančių mokinių amţių. Skiriamos dvi amţiaus grupės (6-10 metų 

ir 11 metų bei  vyresnio amţiaus mokiniai). Pietų valgiaraščiai sudaromi ne maţiau  15 dienų 

laikotarpiui.  

7. Mokinių maitinimo 15 dienų valgiaraščius, suderintus su Panevėţio visuomenės sveikatos 

centru, tiekėjas turės pateikti po viešojo maitinimo paslaugų pirkimo sutarties sudarymo. Sudarant 

valgiaraščius, rekomenduojama atsiţvelgti į rekomenduojamas paros energijos ir maistinių 

medţiagų normas. Valgiaraščių paros energetinė ir maistinė vertė gali nukrypti nuo normos iki 10 

procentų, o 15 dienų energetinės ir maistinės vertės nuokrypio vidurkis –iki penkių procentų.  

8. Pietų metu būtina pateikti kelis karštus pietų patiekalus ir kelis garnyrus. Vienas iš karštų 

pietų patiekalų turi būti tausojantis virškinimo sistemą-pagamintas verdant vandenyje ar garuose 

arba troškintas. Valgiaraštyje toks patiekalas paţymimas „Tausojantis“. 

9. Karštas pietų maistas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, ţuvis, 

kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su karštu 

patiekalu turi būti pateikiamos darţovės ar vaisiai arba jų salotos.   

10. Kiekvieną dieną turi būti patiekta darţovių ir vaisių, rekomenduojama sezoninių švieţių. 

11. Tiekėjas uţtikrina, kad, teikiant maitinimo paslaugas maisto ruošimo procese, nebus 

teikiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, 

skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su 

glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; 

sūryje ir mėsos  gaminiuose – daugiau kaip 1,7 g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su 

maisto priedais; gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; gazuoti gėrimai; 

energiniai gėrimai; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedţio 

pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, 

padaţų koncentratai; rūkyta ţuvis; konservuoti mėsos ir ţuvies gaminiai; nepramoninės gamybos 

konservuoti gaminiai; ţlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai ir jų 

gaminiai (išskyrus lieţuvius ir kepenis); maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai 

modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto 

produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai;  

12. Paslaugų teikimo vieta: Panevėţio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos valgykloje 

kasdien su direktoriumi suderintu laiku, išskyrus poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienas nuo 

8.00 iki 14.00 val. 

13. Tiekėjas patiekalus privalo gaminti (ruošti) perkančiosios organizacijos valgykloje. 

Patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią dieną. Maistas turi būti kokybiškas, 

įvairus ir atitikti saugos reikalavimus. 

14. Patalpų ir įrangos suteikimas:  



14.1. Maisto ruošimui reikalingos patalpos suteikiamos pagal atskirą panaudos sutartį;  

14.2. Tiekėjas turės laiku atsiskaityti su perkančiąja organizacija uţ sunaudotą elektros 

energiją ir šaltą vandenį, kanalizaciją  pagal skaitiklių parodymus. Vandens vieno kubinio metro 

kaina – ne didesnė uţ UAB „Panevėţio  vandenys“ perkančiajai organizacijai pateiktos sąskaitos 

vandens kubinio metro kainą; elektros energiją pagal skaitiklio parodymus. Vienos kilovatvalandės 

kaina – paskaičiuota vidutinė perkančiosios organizacijos sunaudotos per mėnesį elektros energijos 

kilovatvalandės kaina. 

14.3. Tiekėjas apmoka maitinimo proceso organizavimo metu susidariusių maisto ir buitinių 

šiukšlių atliekų tvarkymo ir kitas išlaidas. Tiekėjas valo virtuvės ir pagalbines patalpas; 

14.4. Tiekėjas apsirūpina visu inventoriumi technologiniam procesui uţtikrinti. Tiekėjui, 

pagerinusiam turtą, uţ pagerinimą neatlyginama. Tiekėjas privalo uţtikrinti, kad maitinimo 

paslaugoms teikti perduotas turtas, pasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui bus grąţintas tokios 

būklės, kokios perduotas, atsiţvelgiant į normalų nusidėvėjimą; 

14.5. Tiekėjas uţtikrina ir atsako uţ patalpų sanitarinę-higieninę būklę, valymą, apsaugą, 

einamąjį remontą ir paruošimą naujiems mokslo metams, priešgaisrinės saugos reikalavimus ir 

įrenginių, skirtų maisto gamybai, saugų darbą, prieţiūrą ir remontą,  atlikti jėgos, apšvietimo 

instaliacijos varţos ir elektrinių įrengimų pereinamosios varţos matavimus savo lėšomis; 

14.6. Tiekėjas negali keisti patalpų paskirties; 

14.7. Valgykla yra uţdaro tipo, be teisės prekiauti alkoholiniais gėrimais ir tabako 

gaminiais. 

15. Tiekėjas bendradarbiauja su perkančiosios organizacijos administracija mokinių 

maitinimo gerinimo klausimais. 

16. Tiekėjai savo sąskaita, atsakomybe ir rizika gali apsilankyti perkančiojoje organizacijoje 

(suderinę su administracija) ir vietoje apţiūrėti patalpas, įrangą bei įvertinti jos aplinką, gauti visą 

informaciją, kurios gali prireikti pasiūlymo paruošimui. 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


