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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Panev÷žio pataisos namai (toliau – perkančioji organizacija) skelbia supaprastintą atvirą 

konkursą maisto gaminimo, valgyklų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugų (toliau - maitinimo 
paslaugos) teik÷jui parinkti. Finansavimo šaltinis – valstyb÷s biudžetas. Perkančiosios organizacijos 
adresas: P. Puzino g. 12, Panev÷žys,  telefonas  (8 45)  461 431,  faksas (8 45 ) 457 558, 
elektroninio pašto adresas paneveziopn@paneveziopn.lt, įmon÷s kodas 188721848. Įgaliotas 
asmuo:  Romas Smalioris tel. (8 45)  463 993, elektroninio pašto adresas ukis@paneveziopn.lt . 

 2. Vartojamos pagrindin÷s sąvokos, apibr÷žtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme (Žin., 1996, Nr.84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2006, Nr.4-102, 2008, Nr. 81-3179, 2009, Nr. 
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93-3986, 2010, Nr.25-1174; 2010, Nr.25-1175  ), perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų 
taisykl÷se, patvirtintose 2008-10-15 direktoriaus įsakymu Nr. V-75 , paskelbtose Viešųjų pirkimų tarnybos 
tinklalapyje www.cvpp.lt, ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2001 m. gruodžio 14 d. nutarime Nr. 
1524 „D÷l valstyb÷s materialiojo turto nuomos“ (Žin., 2001, Nr.106-3814; 2007, Nr. 58-2242, 
2009, Nr.106-4428). 

3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos 
civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau vadinama – Civilinis kodeksas), perkančiosios 
organizacijos supaprastintų pirkimų taisykl÷mis, kitais teis÷s aktais bei maitinimo paslaugų pirkimo 
supaprastinto atviro konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos). 

4. Išankstinis skelbimas apie pirkimą skelbtas nebuvo. 
5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, 

proporcingumo ir skaidrumo principų bei  konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. 
 6. Konkurse gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoti ūkio subjektai, 
atitinkantys teik÷jų kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygų III dalyje. 
 7. Perkančiosios organizacijos pateikto maitinimo paslaugos  sutarties (toliau – paslaugų 
sutartis) projekto esminių sąlygų konkurso dalyvis keisti negali. 
 8. Jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pradedant konkurso procedūras, 
konkurso procedūros gali būti nutrauktos. 
 9. Perkančioji organizacija n÷ra PVM mok÷toja. 
 10. Šio pirkimo tikslas – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai 
organizacijai reikalingas paslaugas, racionaliai naudojant tam skirtas l÷šas. 
 11. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais. 
Dalyvis privalo laikytis visų pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų. Pav÷lavus pateikti pasiūlymą 
iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, pasiūlymas nepriimamas. 
 12. Pirkimas vykdomas CVP IS priemon÷mis, pasiekiamomis adresu 
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiek÷jai. Bet kokia 
informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir 
tiek÷jo susirašin÷jimas yra vykdomas tik CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis – perkančiosios 
organizacijos pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę tiek÷jai.  
 
 
 

II. PIRKIMO OBJEKTAS 
 

13. Perkamos paslaugos apibūdinimas: 
13.1. maitinimo paslauga tur÷s būti teikiama Panev÷žio pataisos namuose: P. Puzino g. 12, 

Panev÷žys, laisv÷s at÷mimo ir arešto bausmę atliekančioms nuteistosioms. Virtuv÷s įrankius ir 
indus suteiks perkančioji organizacija. Jei paslaugos teik÷jas maistą gamins savo patalpose, tai 
prival÷s nuomotis dalį virtuv÷s patalpų, ne mažiau kaip 26,16 kv. m, paruošto maisto dalinimui, 
įrankių ir indų plovimui ir džiovinimui. 

13.2.  paslaugos teik÷jas pagal poreikį gal÷s maistą gaminti perkančiajai organizacijai 
priklausančiose virtuv÷s patalpose (toliau – virtuv÷) ir gal÷s nuomotis esamą virtuv÷s įrangą, 
patalpas maisto produktų ir daržovių laikymui (žiūr÷ti konkurso sąlygų 3 priedą);  

13.3. paslaugos teik÷jas už nuomuojamas virtuv÷s, maisto ir daržovių sand÷lių patalpas ir 
įrangą prival÷s mok÷ti nuomos mokestį, kuris skaičiuojamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. D1-
322/1K-206 „D÷l nuompinigių už valstyb÷s materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 65-2541, 2009, Nr.42-1644) ir yra ne mažesnis kaip: 

5,97 Lt/m² - nuomos mokestis už virtuv÷s patalpas, 
2,14 Lt/m² - nuomos mokestis už maisto laikymo patalpas, 
1,54 Lt/m² - nuomos mokestis už daržovių laikymo patalpas, 
2172,38 Lt/m÷n – nuomos mokestis už visą virtuv÷s įrangą.  
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 13.4. maistas virtuv÷je turi būti gaminamas ir pateikiamas nuteistosioms pagal patvirtintą 
valgiaraštį 3 kartus per dieną, o nepilnamet÷ms, n÷ščioms ir krūtimi maitinančioms nuteistosioms – 
keturis kartus per dieną, laikantis technologinių maisto gamybos procesų bei higienos taisyklių 
reikalavimų; 

13.5. nuteistųjų maitinimas tur÷s būti atliekamas pagal tokį tvarkaraštį: 
13.5.1. pusryčiai: pirmai grupei – 7.20 val.iki 7.50 val.; antrai grupei – nuo 7.50 val. 

iki 8.15 val.,trečiai grupei nuo 8.15 val. iki 8.35 val.; 
13.5.2. pietūs: pirmai grupei – nuo 12.00 val. iki 12.35 val.; antrai grupei – nuo12.50 

val. iki 13.35 val., trečiai grupei – nuo 13.35 val. iki 14.00 val.; 
13.5.3. pavakariai: 16.00 val.; 
13.5.4. vakarien÷: pirmai grupei - nuo 17.50 val. iki 18.20 val.; antrai grupei - nuo 

18.20 val. iki 18.45 val., trečiai grupei - nuo 18.45 val. iki 19.00 val.; 
  13.5.5. ligon÷ms (esančioms stacionare), nuteistosioms, prižiūrinčioms vaikus, 

drausm÷s, arešto grup÷se esančioms nuteistosioms maistas pristatomas termosuose vadovaujantis 
pirmos grup÷s maitinimo tvarkaraščiu;  

  13.5.6. kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus maitinimui paslaugos teik÷jas tur÷s 
pristatyti valgiaraštyje nurodytų patiekalų pagaminimui būtinus maisto produktus. Maistą 
kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus maitinimui ruošia auginanti motina arba perkančiosios 
organizacijos personalas; 

13.6. virtuv÷s, maisto sand÷lių ir maisto išdavimo personalas teis÷s aktų nustatyta tvarka turi 
būti pasitikrinęs sveikatą ir išklausęs privalomojo higienos mokymo kursą. Paslaugos teik÷jo 
darbuotojai, kurie pagal savo funkcijas prival÷s lankytis įstaigos režimin÷se zonose, bus instruktuoti 
d÷l įstatymų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais ir pasirašyti pasižad÷jimą laikytis 
Bausmių vykdymo kodekso, Pataisos vidaus tvarkos taisyklių, Areštinių vidaus tvarkos taisyklių ir 
kt. teis÷s aktų, reglamentuojančių bausmių vykdymą, reikalavimų; 

13.7. paslaugos teik÷jas maitina vidutiniškai 340 asmenų (330 nuteistųjų ir 10 kūdikių ir 
vaikų iki 3 m. amžiaus), esančių Panev÷žio pataisos namuose. Paros maitinimui maisto produktų 
kaina kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus ir nepilnamečiams turi būti ne mažesn÷ už 
maksimalią, o kitiems maitinamiems ne mažesn÷ už minimalią ir ne didesn÷ už maksimalią, kaip 
nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakyme „D÷l skiriamų maisto produktų 
vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 
ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ (Žin.,2002, Nr.98-4385; Žin., 2006, Nr.47-1683; Žin., 
2007, Nr.2-92). Pasiūlyme nurodomas paros maisto pagaminimo ir tiekimo kainos negali viršyti 30 
(trisdešmt) procentų patvirtintų paros maksimalių maitinimo išlaidų normų. 
          13.8. paslaugos teik÷jas perima visus su maitinimu susijusius kaštus: 
            13.8.1. maisto produktų pirkimo ir saugojimo;  
            13.8.2. darbuotojų darbo užmokesčio; 
            13.8.3. elektros energijos ir komunalinių patarnavimų sąnaudų;  
            13.8.4. patalpų, inventoriaus nuomos ir einamojo remonto;  
            13.8.5. apsirūpinimo higienos priemon÷mis;  
            13.8.6. transporto išlaidas; 
  13.8.7. virtuv÷s inventoriaus ir indų plovimo, valymo, džiovinimo išlaidos; 
  13.8.8. virtuv÷s, maisto saugojimo patalpų valymo ir priežiūros išlaidos. 
          13.9. paslaugos teik÷jas atsako už sanitarinių higieninių normų laikymąsi maisto gaminimo 
vietoje ir maisto kokybę iki maisto suvartojimo; 
          13.10. pasikeitus nuteistųjų faktiniam skaičiui, perkamų maisto davinių kiekis gali būti 
keičiamas iki 40 procentų; 

13.11. nemažiau kaip vieną kartą per ketvirtį būtų atlikti maisto laboratoriniai tyrimai, tyrimų 
rezultatai pateikti perkančiajai organizacijai, o esant nuteistųjų skundams d÷l maitinimo 
organizavimo – nemažiau kaip vieną kartą per m÷nesį; 
          13.12. maitinimo paslauga turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-144 „D÷l skiriamų maisto produktų vidutinių 
paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s 
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at÷mimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr.47-1683 išd÷stytas nauja redakcija; Žin., 
2007, Nr.2-92), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2006 m. geguž÷s 2 d. įsakymu Nr.4/07-117 „D÷l asmenų, laikomų kardomojo ir laisv÷s 
at÷mimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.52-1923, Nr. 78-
3096; Žin., 2007, Nr.58-2270; Žin., 2008, Nr.19-716; Nr. 78-3094; 2009, Nr.139-6148; 2010, 
Nr.47-2279; Žin., 2011, Nr.30-1424), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2010 m. geguž÷s 6 d. įsakymu Nr. V-121 „D÷l dietinio maitinimo 
valgiaraščio patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.57-2827), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-138 „D÷l 
valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ 
(Žin.,2011 m., Nr.53-2581), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-22 „D÷l laisv÷s at÷mimo vietose 
gaminamų patiekalų technologinių procesų aprašymų patvirtinimo“ (neskelbta) ir Panev÷žio 
pataisos namų direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-62 „D÷l asmenų, laikomų 
Panev÷žio pataisos namuose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“  reikalavimais.  
Maitinimo paslaugos teikimą reglamentuojantys teis÷s aktai taikomi aktualia redakcija pirkimo 
dienai. Jei sąlygose nurodytas teis÷s aktas neatitinka aktualios redakcijos, vadovautis privaloma 
skelbiama aktualia redakcija, ar taikyti teis÷s akto galiojančius pakeitimus.  
Nuteistiesiems pateikiamas maistas turi atitikti valgiaraštyje nustatytas normas. Kūdikių ir vaikų iki 
3 metų amžiaus maitinimui skirti produktai  turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 
15 „Maisto higiena“ reikalavimus. 

13.13. maitinimo paslaugos turi būti teikiamos nuo  2014 m. kovo 1 d.  Konkurso laim÷tojui 
bus siūloma sudaryti paslaugų teikimo sutartį  24 m÷n , su galimybe ją pratęsti dar 12 m÷n.; 
   13.14.  paslaugų kaina ( vienos paros maitinimo kainos) sutarties galiojimo metu gali būti 
keičiama (os)   : 
     13.14.1. jei įstatymais bus pakeisti tiesioginiai su kaina susiję mokesčiai (PVM ir 
pan.) ar įvesti nauji, kainą keičiant atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sud÷tyje esančio 
mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį; 

13.14.2. jei Lietuvos Respublikos teis÷s aktais bus pakeistos skiriamų maisto 
produktų vidutiniai paros kiekiai ir paros maitinimo išlaidos normos asmenims, laikomiems 
kardomojo kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, sutarties kainą ir vienos paros maitinimo kainas 
keičiant atitinkama dalimi;    
                      13.14.3. kaina gali būti perskaičiuojama 2 kartus per metus, sausio ir liepos m÷n. 
pirmai dienai, d÷l bendro kainų lygio kitimo maisto produktams, elektrai, vandeniui, patalpų 
šildymui, lyginant einamojo m÷nesio su pr÷jusių metų tuo pačiu m÷nesiu, pasikeitus kainoms 
daugiau arba mažiau kaip 10%. Kaina gali būti perskaičiuojama pasikeitus nustatytam minimaliam 
darbo užmokesčio dydžiui. Pateikiamos Statistikos departamento pažymos ar nuorodos į teis÷s 
aktus, reglamentuojančius min÷tus pokyčius prie Šalių papildomo susitarimo; 

13.14.4. Sutarties kainos (vienos paros maitinimo kainų) pakeitimas įforminamas 
abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties, po  teis÷s aktų, keičiančių mokesčių dydį, 
paros maitinimo išlaidų normų dydį įsigaliojimo arba 13.14.3 punkte nurodytais pagrindais - 
įforminus pakeitimus.   
 13.15. šis pirkimas į dalis neskirstomas, tod÷l pasiūlymai turi būti teikiami visam paslaugų kiekiui. 

 
 

III. PASLAUGOS TEIKöJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 
 

 
14. Teik÷jas, pageidaujantis dalyvauti konkurse, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos 

reikalavimus ir pateikti šiuos dokumentus: 
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Eil. Nr. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai 
Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys ir 

kiti pateikiami dokumentai 
14.1. Teik÷jas turi teisę verstis ūkine veikla, kuri 

reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 
 

Juridinio asmens (įmon÷s) įregistravimo 
pažym÷jimo ir įstatų kopijos arba kiti 
dokumentai, patvirtinantys teik÷jo teisę 
verstis atitinkama veikla (profesinio ar 
veiklos registro tvarkytojo ar įgaliotos 
valstyb÷s institucijos pažyma), patvirtinta 
teis÷s aktų nustatyta tvarka.  Jeigu teik÷jas 
registruotas užsienio valstyb÷je, pagal kurios 
teisę įregistravimo pažym÷jimas ir įstatai 
nenumatyti, reikia pateikti profesinių ar 
veiklos registrų tvarkytojų pažymas ar 
priesaikos deklaraciją, liudijančią teik÷jo 
teisę verstis atitinkama ūkine veikla. 
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis.  

14.2. Teik÷jas n÷ra bankrutavęs, likviduojamas, 
restruktūrizuojamas, su kreditoriais sudaręs 
taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklos arba jo pad÷tis pagal šalies, kurioje 
jis registruotas, įstatymus n÷ra tokia pati ar 
panaši. Jam n÷ra iškelta bankroto byla arba 
n÷ra vykdomas bankroto procesas ne teismo 
tvarka, n÷ra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais arba jam n÷ra vykdomos 
analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje 
jis registruotas, įstatymus. 

1) Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
išduotas dokumentas (originalas), 
patvirtinantis, kad teik÷jas n÷ra bankrutavęs, 
likviduojamas, jam n÷ra iškelta bankroto 
byla ar vykdomas bankroto procesas ne 
teismo tvarka, n÷ra siekiama priverstinio 
likvidavimo procedūros ar susitarimo su 
kreditoriais, arba išrašas iš teismo 
sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 
dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos (pateikiama skaitmenin÷ 
dokumento kopija). 
2) Teik÷jo deklaracija, patvirtinanti, kad 
teik÷jas n÷ra su kreditoriais sudaręs taikos 
sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo 
veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos išduotas dokumentas, 
patvirtinantis, kad teik÷jas n÷ra su 
kreditoriais sudaręs taikos sutarties, 
sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo 
pad÷tis pagal šalies, kurioje jis registruotas, 
įstatymus n÷ra tokia pati ar panaši, arba 
priesaikos ar oficiali deklaracija, jei 
atitinkamoje šalyje neišduodamas min÷tas 
dokumentas arba jis neapima visų keliamų 
klausimų.  
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 
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14.3. Teik÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su mokesčių mok÷jimu. 

Valstybin÷s mokesčių inspekcijos išduotas 
dokumentas arba valstyb÷s įmon÷s Registrų 
centro Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
nustatyta tvarka išduotas dokumentas, 
patvirtinantis jungtinius kompetentingų 
institucijų tvarkomus duomenis, arba 
atitinkamos užsienio šalies institucijos 
dokumentas (originalas arba tinkamai 
patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 
60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, 
tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei 
pasiūlymų pateikimo terminas, toks 
dokumentas yra priimtinas. 
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 

14.4. Teik÷jas yra įvykdęs įsipareigojimus, 
susijusius su socialinio draudimo įmokų 
mok÷jimu. 

Valstybinio socialinio draudimo įstaigos 
išduotas dokumentas arba valstyb÷s įmon÷s 
Registrų centro Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nustatyta tvarka išduotas 
dokumentas, patvirtinantis jungtinius 
kompetentingų institucijų tvarkomus 
duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies 
institucijos dokumentas (originalas arba 
tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne 
anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas 
išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo 
terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo 
terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 
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14.5. Teik÷jas, kuris yra fizinis asmuo, arba 
teik÷jo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar 
ūkin÷s bendrijos tikrasis narys (nariai), 
turintis (turintys) teisę juridinio asmens 
vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris 
(buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 
turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti 
teik÷jo apskaitos dokumentus, neturi 
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo, d÷l 
teik÷jo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 
metus nebuvo priimtas ir įsiteis÷jęs 
apkaltinamasis teismo nuosprendis už 
dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, 
jo organizavimą ar vadovavimą jam, už 
kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, 
papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar 
tikslin÷s paramos panaudojimą ne pagal 
paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį 
sukčiavimą, mokesčių nesumok÷jimą, 
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar 
turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 
kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu 
būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, 
nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 
legalizavimą, arba d÷l kitų valstybių teik÷jų 
n÷ra priimtas ir įsiteis÷jęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2004/18/EB d÷l viešojo darbų, prekių ir 
paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos 
derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose 
Europos Sąjungos teis÷s aktuose apibr÷žtus 
nusikaltimus.  

Informatikos ir ryšių departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos ar valstyb÷s 
įmon÷s Registrų centro Lietuvos 
Respublikos Vyriausyb÷s nustatyta tvarka 
išduotas dokumentas, patvirtinantis 
jungtinius kompetentingų institucijų 
tvarkomus duomenis, arba atitinkamos 
užsienio šalies institucijos dokumentas 
(originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), 
išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Jei 
dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo 
galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų 
pateikimo terminas, toks dokumentas yra 
priimtinas. 
 Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 

14.6. 
 

Teik÷jas per paskutinius 3  metus arba per 
laiką nuo teik÷jo įregistravimo dienos (jei 
teik÷jas vykd÷ veiklą mažiau nei 3 metus) 
turi būti    įvykdęs arba vykdyti bent vieną 
asmenų maitinimo paslaugų sutartį, 
maitinant ne mažiau kaip 300 asmenų per 
parą ir  kurios vert÷ yra ne mažesn÷ kaip 1,0 
šio pirkimo pasiūlymo vert÷s. 

Teik÷jas privalo pateikti įvykdytų, arba 
s÷kmingai vykdomų asmenų maitinimo 
paslaugų teikimo sutarčių sąrašą, kuriame 
turi būti nurodyta pirkimo objekto 
pavadinimas, sutarties data ir kaina, 
užsakovo pavadinimas, adresas, kontaktiniai 
asmenys bei pateikti atsiliepimus apie 
tinkamą sutarties įvykdymą ar vykdymą. 
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 

14.7. Teik÷jas turi tur÷ti galiojantį maisto 
tvarkymo subjekto patvirtinimo 
pažym÷jimą. 

Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos 
maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo 
pažym÷jimas ar atitinkamas užsienio šalies 
institucijos išduotas dokumentas (originalas 
arba tinkamai patvirtinta kopija), kad 
teik÷jas turi teisę verstis maisto tvarkymu. 

Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 
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14.8. Teik÷jas turi (nuosavyb÷s teise), nuomoja ar 
panaudos pagrindais naudoja patalpas, 
tinkamas maisto ruošimui. 

Dokumentai, patvirtinantys kad teik÷jas turi 
(nuosavyb÷s teise), nuomoja ar panaudos 
pagrindais naudoja patalpas, tinkamas 
maisto ruošimui ir jose galintis ruošti maistą 
nuteistosioms arba laisvos formos teik÷jo 
deklaraciją, kad teik÷jas ruošiasi gaminti 
maistą perkančiosios organizacijos 
patalpose. 

Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis.  

14.9.  Teik÷jas n÷ra padaręs rimto profesinio 
pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali 
įrodyti bet kokiomis teis÷tomis 
priemon÷mis. Sąvoka „profesinis 
pažeidimas“ suprantama kaip profesin÷s etikos 
pažeidimas, kai nuo teik÷jo pripažinimo 
nesilaikančiu profesin÷s etikos normų momento 
pra÷jo mažiau kaip vieni metai, kaip 
konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir 
sveikatos, aplinkosaugos teis÷s aktų pažeidimas, 
už kurį teik÷jui, kuris yra fizinis asmuo, yra 
paskirta administracin÷ nuobauda, o teik÷jui, 
kuris yra juridinis asmuo, – ekonomin÷ sankcija, 
nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai 
nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 
įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip vieni 
metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis teik÷jas, kuris 
yra juridinis asmuo, pažeid÷ Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, 
toks pažeidimas laikomas profesiniu, jeigu nuo 
sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę 
sankciją įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 3 
metai. Teik÷jas registruotas kitoje šalyje, yra 
padaręs rimtą profesinį pažeidimą, už kurį jam 
buvo paskirta tokia pati ar panaši sankcija į tą, kuri 
numatyta už tokio pobūdžio pažeidimus Lietuvos 
Respublikoje. Perkančioji organizacija nustato šį 
reikalavimą visa apimtimi, nesusiaurindama 
„profesinio pažeidimo“ sąvokos, t.y. neišskirdama, 
kurio nors vieno iš nurodytų pažeidimų. 

Laisvos formos paslaugos teik÷jo 
deklaracija, patvirtinanti, kad teik÷jas n÷ra 
padaręs rimto profesinio nusižengimo. 
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis. 

14.10. Maisto produktų saugai ir aplinkos geros 
higienos bei geros gamybos praktikų 
įgyvendinimui paslaugų teik÷jas turi 
vadovautis LST EN ISO 22000 standarto 
reikalavimais arba lygiaverčio maisto 
saugos vadybos sistemos standarto 
reikalavimais. 

Pateikiamas nepriklausomos akredituotos 
sertifikavimo įstaigos išduotas galiojantis 
sertifikatas arba lygiavertis dokumentas, 
patvirtinantis, kad paslaugų teik÷jo maisto 
saugos vadybos sistema maitinimo paslaugų 
srityje  atitinka LST EN 22000 standarto ar 
lygiaverčio dokumento reikalavimus, arba 
šalies, kurioje yra paslaugų teik÷jas,  
analogiško standarto atitikties galiojantis 
sertifikatas arba lygiavertis dokumentas.  
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis.  
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14.11. Teik÷jas turi pakankamas apyvartines l÷šas 
sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti  – ne 
mažiau kaip 5 % teik÷jo metinio pasiūlymo 
vert÷s (ar ekvivalentin÷ suma kita valiuta, 
perskaičiavus ją litais pagal Lietuvos banko 
nustatytą ir paskelbtą lito ir tos valiutos 
santykį). 

Teik÷jas turi pateikti banko pažymą (-as), 
išduotą (-as) ne anksčiau kaip 30 dienų iki 
pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, apie 
teik÷jo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) 
arba banko pažymą (-as) apie teik÷jo turimą 
kredito liniją/ trumpalaikį kreditą, 
suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį 
naudotis banko sąskaitos kredito limitu 
(overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir 
likutį, arba banko pažymą, kad bankas 
besąlygiškai suteiks teik÷jui atitinkamo 
dydžio paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus 
pirkimo laim÷toju. 
Pateikiama skaitmenin÷ dokumento kopija 
CVP IS priemon÷mis.  

 
15. Jei konkurse dalyvauja dalyvių grup÷ pagal jungtin÷s veiklos sutartį, ji turi pateikti: 
15.1. visų jungtin÷s veiklos partnerių pasirašytos jungtin÷s veiklos sutarties, teisiškai 

įpareigojančios visus partnerius, kopiją. Sutartyje turi būti nustatyta, kad visi partneriai yra 
solidariai atsakingi už sutarties vykdymą pagal sutarties sąlygas, vienas iš partnerių paskirtas 
atsakinguoju, turinčiu teisę gauti nurodymus kiekvieno atskirai ir visų kartu jungtin÷s veiklos 
partnerių vardu, visa pirkimo sutartis, įskaitant mok÷jimus, vykdoma tik su atsakinguoju 
partneriu;  

15.2. jungtin÷s veiklos vardu pasiūlymą pasirašiusio asmens (asmenų) įgaliojimą 
(įgaliojimus), jei pagal jungtin÷s veiklos sutartį turi būti išduotas atskiras įgaliojimas; 

15.3. reikalavimus, keliamus dalyviui 14 punkte, turi atitikti kiekvienas pagal jungtin÷s 
veiklos sutartį veikiantis partneris. Kvalifikacijos reikalavimą, nustatytą  14.6  punkte, turi 
tenkinti visi jungtin÷s veiklos  partneriai kartu; 

15.4. teik÷jo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų minimalių kvalifikacinių 
reikalavimų atitikimą jis pateik÷ melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti 
bet kokiomis teis÷tomis priemon÷mis; 

15.5.  ne Lietuvos Respublikoje registruoti paslaugų teik÷jai  kvalifikaciją patvirtinančius 
dokumentus privalo legalizuoti vadovaujantis 2006 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 1079 „D÷l dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (APOSTTILE) 
tvarkos aprašo patvirtinimo“(Žin., 2006, Nr. 118-4477 ) ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencijos 
d÷l užsienio valstyb÷se išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699) 
nustatyta tvarka. 

 

IV. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS 
 

16. Paslaugos teik÷jas gali pateikti tik vieną pasiūlymą visam pirkimo objektui. Paslaugų 
teik÷jams n÷ra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Paslaugų teik÷jui pateikus alternatyvų 
pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (-ai) bus atmesti. 

17. Dalyvis pasiūlymą ir kitus dokumentus rengia ir pateikia savo l÷šomis. 
18. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektronin÷mis priemon÷mis, naudojant CVP IS, 

pasiekiamoje adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Pasiūlymai, pateikti popierin÷je formoje 
arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektronin÷mis priemon÷mis, bus atmesti kaip 
neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali pateikti tik CVP IS registruoti 
tiek÷jai. Visi dokumentai, patvirtinantys teik÷jų kvalifikacijos atitiktį konkurso sąlygose 
nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti 
elektronine forma, t. y. tiesiogiai suformuoti elektronin÷mis priemon÷mis arba pateikiant 
skaitmenines dokumentų kopijas. Kiekvienas dokumento lapas turi būti patvirtintas saugiu 
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elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 
61-1827) nustatytus reikalavimus.  Pateikiami dokumentai ar skaitmenin÷s dokumentų kopijos turi 
būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus 
(pvz.: pdf, jpg, doc ir kt.). Vienas dokumentas turi būti patalpintas viename faile, o ne kiekvienas 
dokumento puslapis atskirame faile. 

19. Teik÷jo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Užsienio kalba 
surašyti dokumentai pateikiami pridedant vertimų biuro patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. 
Perkančioji organizacija tarptautinių mokslo baigimo diplomų, pažym÷jimų, kitų dokumentų, 
įrodančių kvalifikaciją ir darbo patirtį vertimo į lietuvių kalbą neprašo. 

20. Pasiūlyme perkančiai organizacijai teik÷jas nurodo asmenis į kuriuos būtų galima 
kreiptis d÷l informacijos, nurodant vardą, pavardę, pareigas, telefono ir fakso numerius, elektroninio 
pašto adresą. 

21. Pasiūlymas perkančiajai organizacijai turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, 
atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 61-1827) nustatytus 
reikalavimus.  

22. Paslaugos teik÷jas savo pasiūlymą privalo parengti: 
22.1. CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Prisegti dokumentai“ prid÷damas („prisegdamas“) 

atitikimą kiekvienam 14.1-14.11 punkto kvalifikaciniam reikalavimui patvirtinančius dokumentus; 
22.2. CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Prisegti dokumentai“ pateikdamas užpildytą 

pasiūlymą (pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus), pasiūlymų galiojimą užtikrinantį 
dokumentą, Tiek÷jo deklaraciją (pirkimo sąlygų 1 priedas) ir kitus reikalaujamus dokumentus. 

23. Teik÷jo pasiūlymą sudaro CVP IS priemon÷mis pateiktų dokumentų ir elektronin÷mis 
priemon÷mis pateiktų duomenų (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti dokumentų 
originalų) visuma: 

23.1. CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Prisegti dokumentai“ prid÷tos atitikimą 
kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų, nurodytų skelbime apie pirkimą ir 
pirkimo dokumentų 14.1 – 14.11 punktuose, skaitmenin÷s kopijos; 

23.2. CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je „Prisegti dokumentai“ pateikti kiti reikalaujami 
dokumentai: 

23.2.1. užpildytas pasiūlymas (pagal šių pirkimo sąlygų 2 priedo reikalavimus); 
23.2.2. Tiek÷jo deklaracija, parengta pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

birželio 30 d. įsakymą Nr. 1S-87 „D÷l standartinių atviro konkurso sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS 
priemon÷mis, patvirtinimo“. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grup÷, tiek÷jo sąžiningumo 
deklaraciją užpildo ir pateikia kiekvienas ūkio subjektų grup÷s narys; 

23.2.3. pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas. Šio dokumento originalas 
(elektroninis dokumentas) arba kopija turi būti patvirtintas jį išdavusios įstaigos darbuotojo 
kvalifikuotu elektroniniu parašu, jį pridedant („prisegant“) CVP IS pasiūlymo lango eilut÷je 
„Prisegti dokumentai“; 

23.2.4. jungtin÷s veiklos sutarties kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grup÷); 
23.2.5. kiti reikalaujami dokumentai. 
23.3. dalyvio atsakymai d÷l pasiūlymo paaiškinimo ir kvalifikacijos duomenų patikslinimo 

(jei bus). 
24. Paslaugos teik÷jas savo pasiūlyme turi nurodyti subteik÷jus, kuriuos jis ketina pasitelkti 

sutarčiai vykdyti. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio teik÷jo atsakomyb÷s d÷l numatomos 
sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo. 

25. Paslaugų kainos pateikiamos litais. Į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiek÷jo 
išlaidos (sand÷liavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos). PVM turi būti nurodomas atskirai. 

26. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2014 m. vasario 20 d. 10.00 val. (Lietuvos Respublikos 
laiku) tik elektronin÷mis priemon÷mis, naudojant CVP IS. Paslaugų teik÷jui CVP IS susirašin÷jimo 
priemon÷mis paprašius, perkančioji organizacija CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis patvirtina, 
kad paslaugų teik÷jo pasiūlymas yra gautas ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. 

27. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau 
kaip 90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo  konkursui galutinio termino dienos. 
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28. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują 
pasiūlymų pateikimo terminą perkančioji organizacija paskelbia Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta 
tvarka ir išsiunčia visiems teik÷jams, kurie prisijung÷ prie pirkimo. Paslaugų teik÷jų prisijungimas 
prie pirkimo vykdomas taip: naujausių skelbimų sąraše spaudžiama ant pirkimo pavadinimo, 
pirkimo lange spaudžiama „Prisijungti“, įvedami prisijungimo prie CVP IS duomenys, spaudžiama 
„Priimti kvietimą“. 

29. Paslaugos teik÷jas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba 
atšaukti savo pasiūlymą, neprasdamas teis÷s į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Nor÷damas atšaukti 
ar pakeisti pasiūlymą, paslaugos teik÷jas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. 
Nor÷damas v÷l pateikti atšauktą ir pakeistą pasiūlymą, paslaugos teik÷jas turi jį pateikti iš naujo. 
V÷liau, po galutinio pasiūlymų pateikimo termino, toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas 
atšaukiams, nebus pripažįstamas galiojančiu. 

 
 

V. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS 
 
30. Dalyvio pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar 

užsienyje registruoto banko arba Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruotos draudimo 
bendrov÷s garantija ar laidavimu. Užtikrinimo vert÷ –  15 000 Lt. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 
turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. 

      31. Pateiktoje garantijoje (laidavimo rašte) turi būti nurodytas galiojimo terminas. Garantija 
(laidavimo raštas) turi galioti  90 dienų nuo pasiūlymo pateikimo  konkursui galutinio termino 
dienos. 

 32. Prieš pateikdamas pasiūlymą, paslaugos teik÷jas gali prašyti, kad Perkančioji 
organizacija patvirtintų jo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento priimtinumą. 
Perkančioji organizacija, gavusi tokį prašymą, privalo duoti paslaugos teik÷jui atsakymą ne v÷liau 
kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą 
patvirtinančio dokumento priimtinumo patvirtinimas neatima teis÷s iš perkančiosios organizacijos 
atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio 
subjektas tapo nemokus ar neįvykd÷ įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio 
subjektams, ar netinkamai juos vykd÷. 

33. Perkančioji organizacija įsipareigoja nedelsdama ir ne ilgiau kaip per 7 kalendorines 
dienas grąžinti konkurso pasiūlymų galiojimą užtikrinančius dokumentus, kai: 

33.1. pasibaigia konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas; 
33.2. įsigalioja paslaugų sutartis ir sutarties įvykdymo užtikrinimas; 
33.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros. 

VI.  KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS 

34. Konkurso sąlygos gali būti paaiškinamos, patikslinamos teik÷jų iniciatyva, jiems 
CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis kreipiantis į perkančiąją organizaciją. Prašymai paaiškinti 
konkurso sąlygas gali būti pateikiami perkančiajai organizacijai CVP IS susirašin÷jimo 
priemon÷mis ne v÷liau kaip likus 4 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
Teik÷jai tur÷tų būti aktyvūs ir pateikti klausimus ar paprašyti paaiškinti konkurso sąlygas iš karto 
jas išanalizavę, atsižvelgdami į tai, kad, pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, pasiūlymo 
turinio keisti nebus galima. 

35. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui perkančioji organizacija turi teisę savo 
iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.  

36. Atsakydama į kiekvieną teik÷jo CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis pateiktą prašymą 
paaiškinti konkurso sąlygas, jeigu jis buvo pateiktas nepasibaigus šių konkurso sąlygų 34 punkte 
nurodytam terminui, arba aiškindama, tikslindama konkurso sąlygas savo iniciatyva, perkančioji 
organizacija turi paaiškinimus, patikslinimus paskelbti CVP IS ir išsiųsti visiems teik÷jams, kurie 
prisijung÷ prie pirkimo, ne v÷liau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino 
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pabaigos. Į laiku gautą teik÷jo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas perkančioji organizacija atsako 
nedelsdama, bet ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, 
atsakydama teik÷jui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems teik÷jams, kurie prisijung÷ prie 
pirkimo, bet nenurodo, kuris teik÷jas pateik÷ prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. Atsakymai į 
teik÷jų klausimus ar konkurso sąlygų paaiškinimai, patikslinimai perkančiosios organizacijos 
iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemon÷mis prie pirkimo prisijungusiems 
teik÷jams.   

37. Perkančioji organizacija, paaiškindama ar patikslindama pirkimo dokumentus, privalo 
užtikrinti paslaugų teik÷jų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad paslaugų teik÷jas nesužinotų 
kitų paslaugų teik÷jų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose, pavadinimų ir kitų rekvizitų. 

38. Perkančioji organizacija nerengs susitikimų su paslaugų teik÷jais d÷l pirkimo dokumentų 
paaiškinimų. 

39. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios 
organizacijos ir teik÷jo susirašin÷jimas yra vykdomas tik CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis 
(pranešimus gaus prie pirkimo prisijungę teik÷jai).  

40. Tuo atveju, kai tikslinama paskelbta informacija, perkančioji organizacija atitinkamai 
patikslina skelbimą apie pirkimą ir prireikus pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo 
kriterijų atitinkančiam terminui, per kurį teik÷jai, rengdami pasiūlymus, gal÷tų atsižvelgti į 
patikslinimus. Jeigu perkančioji organizacija konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali 
konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų išrašų (jeigu susitikimai įvyks) 
pateikti taip, kad visi kandidatai juos gautų ne v÷liau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų 
pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį teik÷jai, 
rengdami pirkimo pasiūlymus, gal÷tų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų 
protokolų išrašus.  
 

VII. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLöŠIMO PROCEDŪROS 
 
 
41. Vokai su pasiūlymais bus atpl÷šiami Viešųjų pirkimų komisijos (toliau – Komisija)  

pos÷dyje pataisos namų  pos÷džių sal÷je, adresu P. Puzino g. 12, Panev÷žys, 2014 m. vasario 20 d. 
10 val.15 min. Pradinis susipažinimas su CVP IS gautais tiek÷jų pasiūlymais prilyginamas vokų 
atpl÷šimui. 

42. Pradinio susipažinimo su CVP IS gautais teik÷jų pasiūlymais procedūroje turi teisę 
dalyvauti visi pasiūlymus pateikę teik÷jai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus 
kontroliuojančių institucijų atstovai. Pradinis susipažinimas su CVP IS gautais teik÷jų pasiūlymais 
vyksta ir tuo atveju, jei į pos÷dį neatvyksta pasiūlymus pateikę teik÷jai arba jų įgalioti atstovai. 
Pradinio susipažinimo su CVP IS gautais teik÷jų pasiūlymais procedūroje dalyvaujantiems 
teik÷jams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio teik÷jo pavadinimas, 
pasiūlyme nurodyta kaina, pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimą užtikrinantis 
dokumentas ir pranešama ar pasiūlymas pateiktas perkančiosios organizacijos nurodytomis 
elektronin÷mis priemon÷mis. Ši informacija pateikiama ir pos÷dyje nedalyvavusiems, tačiau 
pageidavimą gauti informaciją CVP IS susirašin÷jimo priemon÷mis pareiškusiems, pasiūlymą 
pateikusiems teik÷jams. 

43. Kiekvienas pradinio susipažinimo su CVP IS gautais teik÷jų pasiūlymais procedūroje 
dalyvaujantis teik÷jas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta 
informacija, tačiau supažindindama su šia informacija Komisija negali atskleisti teik÷jo pasiūlyme 
esančios konfidencialios informacijos, kurią nurod÷ teik÷jas. 

44. Tolesnes pasiūlymų nagrin÷jimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, 
paslaugų teik÷jams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. 

 
 

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINöJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS  
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45. Komisija nagrin÷ja: 

45.1. ar dalyvis savo pasiūlyme pateik÷ tikslius ir išsamius duomenis apie savo 
kvalifikaciją; 

  45.2. ar dalyvis atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus; 
  45.3. ar pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

45.4. ar nebuvo pasiūlytos per didel÷s perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos; 
45.5. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir ar teik÷jas Komisijos prašymu 

pateik÷ raštišką kainos sud÷tinių dalių pagrindimą arba kitaip pagrind÷ neįprastai mažą kainą; 
45.6. ar teik÷jas pateik÷ 22 - 23 punktuose nurodytą teik÷jo deklaraciją. 

46. Konkurso dalyvių pasiūlymai atmetami  jei: 
   46.1. pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų; 

46.2. dalyvis nepateik÷ dokumentų, nurodytų konkurso sąlygose arba šie dokumentai 
yra pateikti, bet konkurso dalyvio kvalifikaciniai duomenys neatitinka bent vieno keliamo 
reikalavimo arba pateikti duomenys netikslūs bei neišsamūs ir dalyvis, perkančiajai 
organizacijai prašant, nepatikslino jų;  

46.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti d÷l kitų priežasčių, buvo pasiūlytos 
per didel÷s, perkančiai organizacijai nepriimtinos kainos; 

46.4. buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos ir dalyvis Komisijos prašymu 
nepateik÷ raštiško kainos sud÷tinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrind÷ neįprastai 
mažos kainos;  

46.5. konkursui pasiūlymą pateikęs dalyvis pažeid÷ Lietuvos Respublikos 
konkurencijos įstatymo reikalavimus; 

46.6. dalyvis nepateik÷ Teik÷jo deklaracijos. 
47. Iškilus klausimams d÷l pasiūlymų turinio ir Komisijai paprašius, teik÷jai privalo 

pateikti papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esm÷s. Paaiškinimai siunčiami CVP IS 
susirašin÷jimo priemon÷mis. Esant reikalui, teik÷jų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos pos÷dį, 
pranešant visiems teik÷jams, į kokius klausimus tur÷s atsakyti jų atstovai. 

 
 

 

 
IX. PASIŪLYMŲ EILö 

 
48. Perkančioji organizacija įvertina pateiktus pasiūlymus ir pagal mažiausios kainos 

kriterijų, nustato preliminarią pasiūlymų eilę. Šioje eil÷je pasiūlymai surašomi kainos did÷jimo 
tvarka. Tais atvejais, kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią 
pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas teik÷jas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas 
anksčiausiai. Ši eil÷ nedelsiant pranešama pasiūlymus pateikusiems dalyviams, t. y. ne v÷liau kaip 
per 3 darbo dienas, po sprendimo pri÷mimo. 

X. SPRENDIMAS APIE KONKURSĄ LAIMöJUSĮ PASIŪLYMĄ 

49. Perkančioji organizacija patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laim÷jusį 
pasiūlymą tik tada, kai išnagrin÷jamos pasiūlymus pateikusių teik÷jų pretenzijos ir skundai, jeigu jų 
gauta, bet ne anksčiau kaip po 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų 
eilę išsiuntimo dalyviams dienos.  

50. Pranešime konkursą laim÷jusiam teik÷jui perkančioji organizacija nurodo laiką, iki kada 
reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį. 
 

 
XI. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS 
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51. Perkančioji organizacija paslaugų teikimo sutartį siūlo sudaryti tam paslaugos teik÷jui, 

kurio pasiūlymas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pripažintas laim÷jusiu. 
52. Sudaroma paslaugų teikimo sutartis atitinka laim÷jusio teik÷jo pasiūlymą ir šias 

konkurso sąlygas. Maitinimo paslaugos teikimo sutarties projektas pateikiamas 3 konkurso sąlygų 
priede. 

53. Jeigu dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti paslaugų teikimo sutartį, raštu atsisako ją 
sudaryti iki nurodyto laiko arba neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisak÷ 
sudaryti paslaugų teikimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti sutartį dalyviui, 
kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti 
paslaugų teikimo sutartį. 
            54. Konkurso laim÷tojas  sutarties pasirašymo dieną pateikia paslaugų sutarties įvykdymo 
užtikrinimą - Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo 
bendrov÷s laidavimą – 5 (penkių) procentų nuo numatomos paslaugų teikimo sutarties kainos. 
Sutarties galiojimo užtikrinimas turi galioti visą sutarties galiojimo laiką. Nepateikus Sutarties 
galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad dalyvis atsisak÷ sudaryti pirkimo sutartį. 
          55. Paslaugų teikimo Sutartis gali būti pratęsta nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme 
numatytų terminų. 
          56. Pasikeitus nuteistų asmenų valgiaraščiams, maitinimo paslaugos teik÷jas, nekeisdamas 
sutarties kainos, tur÷s vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Planuojami pakeitimai yra nežymūs, tod÷l 
tai netur÷s įtakos maisto produktų įsigijimo kainoms. 
          57. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, 
išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas 
Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo 
sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkyb÷mis, jeigu šios aplinkyb÷s nustatybos 
aiškiai bei nedviprasmiškai ir buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties 
sąlygų keitimo būtinyb÷s nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties 
sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. 
             
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurso sąlygų priedas Nr. 1                                                                
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(Tiek÷jo deklaracijos formos 1 pavyzdys) 
 

Herbas arba prekių ženklas 
 

(Tiek÷jo pavadinimas) 
 

(Juridinio asmens teisin÷ forma, buvein÷, kontaktin÷ informacija, registro, kuriame kaupiami ir 
saugomi duomenys apie tiek÷ją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, prid÷tin÷s vert÷s mokesčio 

mok÷tojo kodas, jei juridinis asmuo yra prid÷tin÷s vert÷s mokesčio mok÷tojas) 
 

__________________________ 
(Adresatas (perkančioji organizacija)) 

 
TIEKöJO DEKLARACIJA 
_____________ Nr.______ 

 (Data) 
_____________ 
(Sudarymo vieta) 

1. Aš, ___________________________________________________________________ , 
(Tiek÷jo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavard÷) 

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_________________________________ , 
                                                                                (Tiek÷jo pavadinimas) 

dalyvaujantis (-i) __________________________________________________________________ 
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas) 

atliekamame ______________________________________________________________________ 
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas) 

_______________________________________________________________________________ , 
skelbtame  ______________________________________________________________________ , 

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris ir (arba) nuoroda į CVP IS) 

 
n÷ra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, jam n÷ra iškelta restruktūrizavimo byla, jis n÷ra sustabdęs ar 
apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip 
pat n÷ra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, 
aplinkosaugos teis÷s aktų pažeidimo), už kurį tiek÷jui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracin÷ 
nuobauda arba tiek÷jui (juridiniam asmeniui) – ekonomin÷ sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos 
įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip 
vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiek÷jui, kuris yra 
juridinis asmuo, yra paskirta ekonomin÷ sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, 
įsiteis÷jimo dienos pra÷jo mažiau kaip treji metai. 

2.  Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) 39 straipsnio 2 
dalies 1 punktu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas. 

3. Tiek÷jas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grup÷, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio 

subjektas. 
      

(Tiek÷jo arba jo įgalioto 
asmens pareigų pavadinimas*) 

 (Parašas*)  (Vardas ir pavard÷*)  

*Deklaracija pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai joje nurodytas kitas nei visą pasiūlymą 
pasirašantis asmuo.  
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 2 
 

PASIŪLYMAS 
DöL MAITINIMO PASLAUGOS TEIKIMO 

 
 

(Data) 

(Vieta) 

 

Paslaugos teik÷jo pavadinimas 
 
 

Dalyvio adresas 
 
 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 
pavard÷ 

 

Telefono numeris 
 
 

Fakso numeris 
 
 

El. pašto adresas 
 
 

 
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 
1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame ..............................(data) 

„Valstyb÷s žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. ......, pirkimo Nr. ....... 
2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose; 
3) kituose pirkimo dokumentuose. 
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir, kad mes 

nenusl÷p÷me jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat 
patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia 
kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi. 

Suprantame, kad išaišk÷jus aukščiau nurodytomis aplinkyb÷ms būsime pašalinti iš šio 
konkurso ir mūsų pasiūlymas bus atmestas. 

4. Mes siūlome maitinimo paslaugą: 
 

Eil. 
Nr. 

Maitinimo 
paslauga 
vienam 

nuteistajam 

1 dienos 
maisto 

produktų 
kaina 
vienai 

nuteistajai, 
Lt 

(įskaitant 
visas 

išlaidas) 
be PVM/ 
su PVM 

1 dienos 
maisto 

paruošimo 
kaina 
vienai 

nuteistajai, 
Lt 

(įskaitant 
visas 

išlaidas) 
be PVM/ 
su PVM 

1 dienos 
maitinimo 
paslaugos 
kaina, Lt 
(įskaitant 

visas 
išlaidas 

(3+4)) be 
PVM/su 

PVM 

Ilgalaikio 
turto 

nuomos 
kaina 1 
dienai 

(1 m÷n. 
nuomos 
mokestis 

padalintas 
iš 31 

dienos, 
įskaitant 

visas 
išlaidas, 

tame 
tarpe ir 

PVM jei 
toks bus ) 

Maitinamų 
nuteistųjų  

skaičius 
per dieną*, 
2014-01-
15 dienos 

dumenimis 

Suma: 
Vienos 
dienos 

maitinimo 
paslaugos 
kaina (5 
stulpelis) 

padauginta ir 
maitinamų 
nuteistųjų 

skaičiaus per 
dieną (7 
stulpelis) 

padauginta iš 
365 dienų ir 
padauginta iš 

2 (dviems 
metams) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Dirbančiai 

moteriai 
/ / / x 151  

2. Nedirbančiai 
moteriai 

/ / / x 168  

3. Nepilnametei 
moteriai 

/ / / x 1  

4. N÷ščiai 
moteriai 

/ / / x 6  

5. Krūtimi 
maitinančiai 
moteriai 

/ / / x 4  

6. Kūdikiui ir 
vaikui iki 3 
metų 
amžiaus 

/ / / x 10  

7. Sausas 
davinys 

/ / / x x x 

8.  Nekilnojam 
turto nuoma 

x x x  x  
(6 stulpelio 
suma 
padauginta iš 
365 dienų ir 
padauginta iš 2 
(dvejų metų) 

9. Ilgalaikio 
turto nuoma 

x x x  x  
(6 stulpelio 
suma 
padauginta iš 
365 dienų ir 
padauginta iš 2 
(dvejų metų) 

 Iš viso x x x x 340  
(1-6 eilut÷s 
suma minus 
(atimti) 8-9 
eilut÷s suma) 

  
Viso pasiūlymo kaina su PVM ( maitinimo paslaugos kainos suma minus patalpų ir įrangos kainos 
suma) …………………………………………………………………………………………………. 

(suma žodžiais ir skaičiais) 
 

* per dieną maitinamų nuteistųjų skaičius yra preliminarus, vykdant sutartį gali keistis    (+; -) iki 
40%                                                                                                                          
  

Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos tiek÷jo patiriamos išlaidos  (maisto produktų įsigijimo, 

maisto pagaminimo ir  visos kitos su paslaugos teikimu susijusios išlaidos) ir visi tiek÷jo mokami 
mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro _____________ 

 
Mes: 
-  nuomuosim÷s_____ m 2 virtuv÷s patalpas, mokant už 1 m2 ____Lt nuomos mokestį per m÷nesį, 
- nuomuosim÷s _____ m 2 daržovių laikymo patalpas, mokant už 1 m2  ______Lt nuomos mokestį 
per m÷nesį,  
-  nuomuosim÷s ______ m 2 maisto produktų laikymo patalpas, mokant už 1 m2 ______Lt nuomos 
mokestį per m÷nesį.  
Mes nuomuosim÷s virtuv÷s įrangą ir mok÷sime kas m÷nesį _______Lt nuomos mokestį.  
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Mes įdarbinsime Panev÷žio pataisos namų darbuotojų: ____ vir÷jų, ____ pagalbinių virtuv÷s 
darbininkų, _____ valgyklos ved÷ją. 

Siūloma paslauga visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir kituose Lietuvos Respublikoje 
galiojančiuose teis÷s aktuose nurodytus reikalavimus.  

5. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subteik÷jus (subteik÷jus): 
 

Eil.
Nr. 

Subteik÷jo (subteik÷jo) pavadinimas  

  
  

Pildyti tuomet, jei  sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiek÷jai (subteik÷jai). 

 
 
6. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia 

informacija įsegti atskirai): 
Eil.
Nr. 

Pateikto dokumento 
pavadinimas 

Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango 
eilut÷je („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai 

klausimai“ prie atsakymo į klausimą) 
   
   
   

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiek÷jas negali nurodyti, kad 

konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.  

 
 
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 
 
Eil.
Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 
skaičius 

   
   
   
   
   
 
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame_____________________________________ 

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 
 
Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime_____________________________________ 
(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją) 
 

 
Pasiūlymas galioja iki 20     ______________ d. 
 
 
______________________________________________________ 
                    (Tiek÷jo arba jo įgalioto asmens vardas, pavard÷, parašas) 

 
 
Pastaba: Pildydamas šią formą tiek÷jas turi pateikti visą prašomą informaciją. Tiek÷jui išbraukus formoje 
esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 5 ir 6 punktus. 5 ir 6 punktų tiek÷jas gali nepildyti 
arba juos išbraukti. Jei tiek÷jas 5 ir (ar) 6 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma, kad jis sutarčiai 
vykdyti subtiek÷jų (subteik÷jų) nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos n÷ra. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 3 

 
  

MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS  

PROJEKTAS 

 

2014-     -        Nr. 

Panev÷žys 

 

Šalys, viešojo pirkimo konkursą (toliau Sutartyje – Konkursas) laim÷jusi 
___________________________________esanti adresu _______________________įmon÷s kodas 
_____________, teis÷tai atstovaujama_______________________________________, veikiančio 
pagal bendrov÷s įstatus, ir ...................................,įstaigos kodas ..........., atstovaujama direktoriaus 
.................., veikiančio pagal įstaigos nuostatus, sudar÷ šią maitinimo paslaugų teikimo  sutartį 
(toliau – Sutartis). 

 

Pagrindin÷s paslaugų pirkimo sutarties sąlygų sąvokos 

1. Pirk÷jas – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji 
organizacija, perkanti nurodytas paslaugas iš Tiek÷jo; 

2. Pirk÷jo patalpos - Pirk÷jui patik÷jimo teise priklausančios patalpos, kuriose bus 
gaminamas maistas nuteistiesiems  ir kur bus maitinami nuteistieji ; 

3. Maitinimo paslaugų teikimo sutartis (toliau vadinama – Sutartis) - Pirk÷jo ir Tiek÷jo 
susitarimas, įformintas raštu Lietuvos Respublikos teis÷s aktais nustatyta tvarka ir pasirašytas abiejų 
šalių, kartu su priedais  bei visais kitais dokumentais, į kuriuos Sutartyje daromos nuorodos; 

4. Tiek÷jas– ūkio subjektas, kuriuo gali būti fizinis asmuo ar privatus arba viešasis juridinis 
asmuo, ar tokių asmenų grup÷, laim÷jusi viešojo pirkimo konkursą, teikiantis maitinimo paslaugą ir 
išsinuomavęs patalpas bei įrengimus pagal šią Sutartį; 

5. Paslaugų aprašymas – Sutarties priedas Nr.1, kuriame aprašomi Tiek÷jo pagal Sutartį 
teikiamų Paslaugų esminiai elementai ir turinys, paslaugų kokyb÷ ar atlikimo lygis, taikomi 
standartai ir darbo metodai, atlikimo laikas; 

6. Paslaugos – maitinimo paslaugos, t. y. maisto gaminimas nuo maisto gaminimo pradžios  
iki jo pateikimo nuteistiesiems; 

7. Toliau Sutartyje  šalys vadinamos “Pirk÷ju”, “Tiek÷ju”, “Šalimi”, o abi kartu – 
“Šalimis”. 

 

1 straipsnis. Sutarties objektas 

1.1. Šia Sutartimi Tiek÷jas įsipareigoja teikti maitinimo paslaugas (išsinuomotose iš Pirk÷jo 
patalpose ir naudojantis išsinuomota įranga arba savo turimose patalpose ir naudojantis savo turima 
įranga) Pirk÷jo įstaigoje laikomiems nuteistiesiems  Paslaugos aprašyme nustatyta tvarka (Sutarties 
priedas Nr.1), o Pirk÷jas už suteiktas maitinimo paslaugas atsiskaito Tiek÷jui šioje sutartyje 
numatyta tvarka. 
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1.2.  Pirk÷jas išnuomoja Tiek÷jui ilgalaikį materialųjį turtą:  
1.2.1. patalpas nurodytas šios Sutarties  priede Nr. 3, esančias 

___________________________________________________________________________ 
(nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas – unikalus turto numeris iš registro 

___________________________________________________________________________ 
pažym÷jimo, kito turto – inventorizacijos numeris; statinio bendras plotas ar tūris, įrenginių – pagrindin÷s charakteristikos; 

___________________________________________________________________________ 
statinio žym÷jimas plane; turto likutin÷ vert÷, litais) 

 1.2.2. virtuv÷s įrangą išvardintą šios Sutarties  priede Nr. 2. 
1.3. Tiek÷jas, maitinimo paslaugos tiekimui, nuomoja Pirk÷jo patalpas ir virtuv÷s įrangą ir moka 
nuompinigius, už patalpų bei virtuv÷s įrangos nuomą, nurodytus šios sutarties 10 str. 10.9 ir 10.10 
punktuose ir mokesčius už komunalinius paslaugas, nurodytus šios sutarties 10 str. 10.11 punkte, 
šioje sutartyje nurodytomis sąlygomis. 
Pastaba. 1.2.1 ir 1.2.2. punktai įrašomas, jei Tiek÷jas nuomuojasi patalpas ir įrangą. 

2 straipsnis. Patalpų  ir virtuv÷s įrangos perdavimas 
 

2.1. Pirk÷jo patalpos ir virtuv÷s įranga per ____ dienų po šios Sutarties pasirašymo perduodamos 
naudotis pagal Perdavimo aktą, kurį pasirašo abi Šalys. Perdavimo aktas yra neatskiriamas šios 
Sutarties  priedas Nr.4. 
2.2. Tiek÷jas, prieš perkeldamas į Pirk÷jo patalpas savo įrangą, kitą turtą bei darbo vietas (bei 
perk÷limo metu) savo nuožiūra gali atlikti jo manymu reikalingą patalpų remontą, kuris bus skirtas 
įrengti ir pritaikyti Pirk÷jo patalpas Tiek÷jo poreikiams. Toks remontas turi būti iš anksto suderintas 
su Pirk÷ju, tačiau Pirk÷jas neturi teis÷s nepagrįstai neleisti daryti tokio remonto ar koreguoti 
remonto darbų sąrašą. Remontas atliekamas neatlygintinai. 
2.3. Pasibaigus patalpų ir įrangos nuomai pagal šią sutartį, Tiek÷jo atliktų remontų sukurti Pirk÷jo 
patalpų pagerinimai ar kiti pakeitimai neatlygintinai lieka išnuomotose patalpose, jeigu jų negalima 
atskirti nuo išnuomotų patalpų. Priešingu atveju, Tiek÷jas turi teisę pasiimti visus tokius 
pagerinimus ar pakeitimus, nepadarnt žalos pastato konstrukcijoms, ir sutvarkyti bei perduoti 
patalpas tokios bukl÷s, kad joms būtų nereikalingas remontas. 

 
3 straipsnis. Patalpų ir virtuv÷s įrengimų nuosavyb÷ ir kitos teis÷s 

 
3.1. Pirk÷jas pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad Pirk÷jo patalpos ir virtuv÷s įrengimai priklauso 
jam patik÷jimo teise. 
3.2. Pirk÷jas pareiškia, patvirtina ir garantuoja, kad išnuomotos patalpos ir virtuv÷s įrengimai n÷ra 
perduoti, perleisti, jiems n÷ra užd÷tas turto areštas, teisme ar arbitraže n÷ra ginčų ar pretenzijų d÷l 
išnuomotų patalpų ir virtuv÷s įrangos. 
3.3. Pirk÷jas garantuoja, kad Tiek÷jas gal÷s be jokių kliuvinių ar trukdymų iš Pirk÷jo pus÷s ar bet 
kokio kito asmens, veikiančio Pirk÷jo vardu, jo reikalavimu, pavedimu ar jam kontroliuojant, 
naudotis Pirk÷jo patalpomis visą nuomos terminą, išskyrus šioje sutartyje numatytus atvejus. 
3.4. Nuo nuomos termino pradžios Pirk÷jo vardu veikiantys asmenys gal÷s įeiti (patekti) į 
išnuomotas patalpas. Įvykus avarijai ar kitam panašiam įvykiui ar esant jo kilimo realiai gr÷smei, 
kuriems pašalinti reikalinga patekti į Pirk÷jo patalpas ir jeigu n÷ra kitų galimybių pašalinti tokių 
avarijų ar įvykių padarinius (n÷ra Tiek÷jo atstovų ir pan.), Pirk÷jo vardu veikiantys asmenys turi 
teisę savo nuožiūra įeiti (patekti) į Pirk÷jo patalpas, laikydamiesi visų įmanomų saugumo 
reikalavimų ir siekdami kaip įmanoma geriau apsaugoti Tiek÷jo interesus bei apie tai nedelsiant 
pranešdami Tiek÷jui, taip pat laikinai (tik tiek, kiek tai yra būtina) apriboti ar sustabdyti elektros 
energijos ir / arba vandens tiekimą. 

 

4 straipsnis. Sutartiniai įsipareigojimai 

4.1. Tiek÷jo įsipareigojimai: 

4.1.1. Tiek÷jas įsipareigoja teikti Paslaugas, kurių kokyb÷ ir kiti kriterijai atitinka šios 
sutarties priede Nr. 1 „Paslaugos aprašymas“ sąlygas. Jei atlikdamas Paslaugas Tiek÷jas naudoja 
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tam tikras medžiagas, jos taip pat turi atitikti Sutarties reikalavimus, o jei tai neaptarta Sutartyje, 
įprastus reikalavimus. 

4.1.2. Tiek÷jas privalo teikti Paslaugas laikydamasis nusistov÷jusios praktikos ir atitinkamos 
profesijos standartų, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu 
Nr. 1R-144 „D÷l skiriamų maisto produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų 
asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo 
(Žin., 2006, Nr.47-1683 išd÷stytas nauja redakcija; Žin., 2007, Nr.2-92), Kal÷jimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr.4/07-117 „D÷l asmenų, 
laikomų kardomojo ir laisv÷s at÷mimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 
(Žin., 2006, Nr.52-1923, Nr. 78-3096; Žin., 2007, Nr.58-2270; Žin., 2008, Nr.19-716; 2009, 
Nr.139-6148; 2010, Nr.47-2279; Žin., 2011, Nr.30-1424), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2008 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-174 „D÷l 
valgiaraščių vegetarams patvirtinimo ir Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. geguž÷s 2 d. įsakymo Nr. 4/07-117 „D÷l asmenų, 
laikomų kardomojo ir laisv÷s at÷mimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo (Žin., 2008 m., Nr. 78-3094), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-22 „D÷l laisv÷s at÷mimo 
vietose gaminamų patiekalų technologinių procesų aprašymų patvirtinimo“ (neskelbta), Kal÷jimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2010 m. geguž÷s 6 d. 
įsakymu Nr. V-121 „D÷l dietinio maitinimo valgiaraščio patvirtinimo“ (Žin., 2010 m., Nr.57-2827), 
Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. 
balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-138 „D÷l valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir 
laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.53-2581) ir Panev÷žio pataisos namų 
direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-67 „D÷l asmenų, laikomų Panev÷žio pataisos 
namuose, maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“, bei paslaugų aprašymus bei 
atsižvelgdamas į kitus Šalių bendrai aptartus tikslus ir vadovaudamasis Pirk÷jo raštiškais 
nurodymais. Taip pat Tiek÷jas, teikdamas Paslaugas, privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai 
labiausiai atitiktų Pirk÷jo interesus. 

4.1.3. Tiek÷jas privalo užtikrinti, kad Paslaugas teiktų kvalifikuotas personalas. 
4.1.4. Tiek÷jas atsako už nuostolius, Pirk÷jo patirtus d÷l Tiek÷jo klaidų ar veiksmų 

nesi÷mimo pagal Sutartį ir paslaugos aprašymą. Jeigu nustatomi suteiktų Paslaugų defektai ar 
trūkumai, Tiek÷jas turi teisę ir pareigą ištaisyti tokius defektus ir trūkumus. 

4.1.5. Tiek÷jas privalo pasirūpinti pakankamais ištekliais įvykdyti Sutartyje nurodytus 
įsipareigojimus, kurių reikia Sutarties tikslams pasiekti. 

4.1.6. Tiek÷jas privalo tur÷ti sukomplektuotus visoms, ne mažiau 340, pataisos namų 
nuteistosioms maisto davinius 7 (septynioms) paroms, kurie pasibaigus jų galiojimo terminui turi 
būti atnaujinami. Maisto daviniai saugojami perkančiosios organizacijos žinioje. 

4.1.7. Tiek÷jas įsipareigoja tinkamai naudoti išnuomotas patalpas ir virtuv÷s įrangą, laikyti 
jas geros būkl÷s, atsižvelgiant į normalų nusid÷v÷jimą. Tiek÷jas privalo veikti pagal įstatymus, kitus 
teis÷s aktus, laikytis priešgaisrinių, sanitarijos ir vidaus tvarkos, darbo saugos taisyklių bei gamtos ir 
aplinkos apsaugos reikalavimų 

4.1.8. Tiek÷jas privalo savo sąskaita atlikti Pirk÷jo patalpų ir virtuv÷s įrangos komunalinio 
ūkio priežiūrą ir einamąjį remontą. Į komunalinio ūkio sąvoką įeina: išnuomotų patalpų, virtuv÷s 
įrangos valymas ir šiukšlių iš jų šalinimas; vandentiekio, kanalizacijos, ventiliacijos prietaisų 
išnuomotose patalpose priežiūra, išskyrus išnuomotų patalpų sienose, grindyse ir lubose pasl÷ptus 
tinklus; išnuomotų patalpų elektros ir telefono įrengimų priežiūra ir aptarnavimas, išskyrus sienose, 
grindyse ir lubose pasl÷ptus tinklus; sugedusių durų, esančių išnuomotose patalpose, spynų 
remontas ir keitimas, perdegusių elektros lempų išnuomotose patalpose keitimas ir pan. 

4.1.9. Bet kokius Pirk÷jo patalpų vidaus pertvarkymo, perplanavimo, rekonstrukcijos ar 
remonto darbus, Tiek÷jas gali atlikti tik iš anksto suderinęs su Pirk÷ju. 

4.1.10. Tiek÷jas atsako už Pirk÷jo patalpų ir virtuv÷s įrangos apsaugą. 
4.1.11. Tiek÷jas privalo atlyginti Pirk÷jui žalą, padarytą jo turtui d÷l Tiek÷jo ar jo darbuotojų 

kalt÷s ir neatlygintą kitais būdais (pvz., draudimo išmokomis). 
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4.1.12. Jeigu Tiek÷jas netinkamai eksploatuoja Pirk÷jo patalpas ir virtuv÷s įrangą arba 
neatlieka jų einamojo remonto, jis privalo pašalinti nurodytus trūkumus ir atlyginti Pirk÷jui visus 
nuostolius per 10 (dešimt) dienų. 

4.1.13. Tiek÷jui draudžiama išpirkti nuomojamą ilgalaikį materialųjį turtą.  
4.1.14. Tiek÷jas savo l÷šomis parengia Pirk÷jo patalpas pasikeičiantiems metų sezonams ir 

kas _____ metai kas m÷nesį…….atlikti nuomojamo turto einamąjį remontą; 
 4.1.15. Tiek÷jui draudžiama be Pirk÷jo rašytinio sutikimo: 
  4.1.15.1. Subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo 
naudotis; 
  4.1.15.2. Atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą). 

4.2.  Pirk÷jo įsipareigojimai: 

4.2.1. Pirk÷jas pateikia pakankamai ir teisingos informacijos, reikalingos Paslaugoms 
suteikti, Šalių sutarta forma ir terminais. Pirk÷jas atsakingas už Tiek÷jui teikiamą informaciją, 
nurodymus ir užsakymus. 

4.2.2. Pirk÷jas atsakingas, kad darbas, atliktas pagal Pirk÷jo suteiktą informaciją, nurodymus 
ir užsakymus, atitiktų jo tikslinę paskirtį. 

4.2.3. Pirk÷jas tų pačių Paslaugų atžvilgiu nenaudoja tokių trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, 
kurios gali sukelti Tiek÷jo ir trečiųjų šalių, tiekiančių atitinkamas paslaugas, interesų konfliktą. 

4.2.4. Pirk÷jas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą pastato, kurio dalis nuomojama 
Tiek÷jui techninę priežiūrą (išskyrus išnuomotas patalpas), pastate ir išnuomotose patalpose 
tinkamą ir nepertraukiamą vidaus inžinerinių tinklų ir komunikacijų (šildymo, kanalizacijos, 
ventiliacijos, vandentiekio, elektros įrenginių ir tinklų (iki įvado, t.y. išnuomotose patalpose esančių 
apskaitos prietaisų). Tačiau Pirk÷jas neatsako už elektros ir šilumos energijos bei vandens tiekimą, 
jeigu toks tiekimas priklauso nuo trečiųjų asmenų ir Pirk÷jas ÷m÷si visų reikalingų veiksmų 
tiekimui užtikrinti. 

4.2.5. Pirk÷jas privalo pateikti asmenų, atsakingų už sistemų (tinklų ir t.t.) funkcionavimą ir 
priežiūrą, sąrašą. 

4.2.6. Gavęs Tiek÷jo pranešimą apie sistemų (tinklų) funkcionavimo sutrikimus,  privalo 
nedelsdamas imtis skubių veiksmų jų funkcionavimui atstatyti, jeigu tai įvyko ne d÷l Tiek÷jo, ar jo 
darbuotojų tyčinio poelgio ar neatsargumo. 

4.2.7. Pirk÷jas šios sutarties galiojimo metu gali atlikti Pirk÷jo patalpų ar su juo susijusių 
inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso pastato, kurio dalis nuomojama, 
arba su tuo pastatu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai.  

 

5 straipsnis. Paslaugų teikimas 

5.1. Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis Sutarties ir  jos prieduose  nurodytomis sąlygomis 
ir tvarka. 

5.2. Visais atvejais,  Sutarties vykdymas turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teis÷s 
aktus, galiojančius Paslaugų suteikimo/pristatymo metu, darbų saugą ir priešgaisrinę saugą. 

 

6 straipsnis. Pri÷mimas ir patikrinimai 

6.1. Tiek÷jui tinkamai pateikus Paslaugą, Pirk÷jas privalo ją priimti arba pareikšti pastabas. Jeigu 
Pirk÷jas nepateikia savo pastabų d÷l Paslaugų raštu per 3 (tris) dienas laikoma, kad Paslauga yra 
priimta. 

6.2. Pirk÷jas privalo priimti atliktas Paslaugas, išskyrus atvejus, kai Paslaugos atliktos ne pagal 
Sutarties reikalavimus arba, kai Pirk÷jas turi teisę Sutartį nutraukti. Atliktos Paslaugos priimamos 
Šalims pasirašius perdavimo – pri÷mimo aktą. Perdavimo – pri÷mimo aktas pasirašomas kiekvieną 
dieną po tos dienos maitinimo paslaugos suteikimo. 
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6.3. Pirk÷jas turi teisę be papildomo mokesčio apžiūr÷ti ir patikrinti suteiktas Paslaugas Pirk÷jo 
patalpose bet kuriuo  laiku arba, patalpose, kur atliekama kuri nors Paslaugų dalis, pranešęs  
Tiek÷jui. 

6.4. Jeigu reikia, patikrinimas įforminamas aktu. Patikrinimo aktą pasirašo Pirk÷jo ir Tiek÷jo 
atstovas. Kiekviena šalis padengia savo išlaidas, patirtas d÷l tokio patikrinimo atlikimo. Jeigu tokį 
patikrinimą reikia atlikti pakartotinai d÷l nuo kurios nors šalies priklausančių priežasčių, pastaroji 
šalis taip pat turi padengti ir kitos šalies tiesiogines išlaidas. 

6.5. Pirk÷jas nedelsiant praneša Tiek÷jui raštu apie bet kokį patikrinimo metu nustatytą Sutarties 
reikalavimų neatitinkantį Paslaugų atlikimą, klaidas ir defektus. 

6.6. Jeigu Pirk÷jas praneša Tiek÷jui, kad jo nuomone kuri nors Paslaugų dalis neatitinka Sutarties 
reikalavimų ir tai n÷ra Pirk÷jo Sutarties pažeidimo ar aplaidumo rezultatas, Tiek÷jas savo sąskaita 
suteikia tinkamas Paslaugas per Pirk÷jo nurodytą protingą laikotarpį. 

 

7 straipsnis. Informacijos naudojimas ir konfidencialumas 

7.1. Šalys laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslaptyje ir be išankstinio raštiško kitos šalies 
sutikimo negali atskleisti jos jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti 
Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo 
tikslais. Be raštiško Pirk÷jo sutikimo Tiek÷jas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar 
informacija, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslais. 

7.2. Be išankstinio raštiško Pirk÷jo sutikimo Tiek÷jas negali panaudoti jokios Sutarties dalies ar 
Pirk÷jo pavadinimo rinkodaros tikslais. 

 

8 straipsnis. Tiek÷jo personalas 

8.1. Pirk÷jas atlieka Tiek÷jo asmenų, paskirtų Paslaugoms tiekti nepilną specialųjį patikrinimą ir tik 
po patikrinimo šie asmenys gali atlikti jiems numatytas pareigas pas Tiek÷ją. Sutarties galiojimo 
metu be Pirk÷jo sutikimo Tiek÷jas neturi teis÷s keisti asmenų, paskirtų Paslaugoms teikti. Tiek÷jo 
virtuv÷s, maisto sand÷lių ir maisto išdavimo personalas teis÷s aktų nustatyta tvarka turi būti 
pasitikrinęs sveikatą ir išklausęs privalomojo higienos mokymo kursą. Tiek÷jo darbuotojai, kurie 
pagal savo funkcijas prival÷s lankytis režimin÷se zonose, bus instruktuoti d÷l įstatymų reikalavimų 
laikymosi santykiuose su nuteistaisiais ir pasirašyti pasižad÷jimą laikytis Bausmių vykdymo 
kodekso, Pataisos vidaus tvarkos taisyklių, Areštinių vidaus tvarkos taisyklių ir kt. teis÷s aktų, 
reglamentuojančių bausmių vykdymą, reikalavimų. Jeigu  Tiek÷jo paskirti asmenys neatitinka 
Pirk÷jo keliamų reikalavimų (patikrinimo), Tiek÷jas Pirk÷jo raštišku prašymu privalo nedelsiant 
pakeisti tokį asmenį. 

8.2. Jeigu paskirtas asmuo negali teikti Paslaugų d÷l priežasčių, nepriklausančių nuo Šalių, Šalys 
aptaria susidariusią pad÷tį ir Tiek÷jas nedelsiant ima ieškoti kito asmens, kurio profesin÷s 
kvalifikacijos yra ne žemesn÷s už anksčiau paskirtojo asmens. Priimtinas asmuo, pakeičiantis 
ankstesnį paskirtą asmenį, turi būti paskirtas tik atlikus šio asmens nepilną specialųjį patikrinimą 
(patikrinimą atlieka Pirk÷jo Personalo skyriaus darbuotojai). 

8.3. Pirk÷jo prašymu Tiek÷jas pateikia asmenų, kuriuos gali tekti įleisti į Pirk÷jo patalpas d÷l 
priežasčių, susijusių su Sutarties vykdymu, vardus, pavardes ir adresus bei nurodo kiekvieno tokio 
asmens santykius su Tiek÷ju, o taip pat pateikia kitus Pirk÷jui būtinus duomenis. Pirk÷jas pasilieka 
teisę atsisakyti įleisti į Pirk÷jo patalpas bet kokius Tiek÷jo ar Tiek÷jo pasitelktų trečiųjų šalių 
darbuotojus, kurių būvimas Pirk÷jo patalpose yra, Pirk÷jo nuomone, nepageidautinas. 

8.4. Jeigu Tiek÷jas nevykdo šio straipsnio 1 – 3 p. nustatytų reikalavimų ir Pirk÷jas nustato, kad 
toks nevykdymas pažeidžia jo interesus, Pirk÷jas gali nedelsiant nutraukti Sutartį, raštu 
pranešdamas apie tai Tiek÷jui. 
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8.5. Tiek÷jo darbuotojai yra supažindinami su atsakomybe už neteis÷tų ryšių su nuteistaisiais 
palaikymą. 

9 straipsnis. Įgalioti asmenys  

9.1. Pirk÷jas ir Tiek÷jas paskiria po įgaliotą asmenį, kurie stebi, kontroliuoja ir prižiūri Sutarties 
vykdymą bei Tiek÷jo vardu teikia ataskaitas klausimais, susijusiais su Sutarties vykdymu. Įgaliotas 
asmuo n÷ra įgaliotas atlikti kokių nors Sutarties pakeitimų. Jeigu įgaliotas asmuo pakeičiamas, kitos 
šalies įgaliotas asmuo nedelsiant informuojamas apie tai raštu. 

 

10 straipsnis. Sutarties kaina 

 

10.1.Numatoma Sutarties kaina yra ________________ Lt be PVM. Su PVM ________ Lt. 

10.2. 1 dienos maitinimo paslaugos kaina dirbančiai moteriai _______Lt,  

kur maisto produktai _____Lt, maisto paruošimo išlaidos ________Lt; 

10.3. 1 dienos maitinimo paslaugos kaina nedirbančiai moteriai _____________ Lt, 

kur maisto produktai _____Lt, maisto paruošimo išlaidos ________Lt; 

10.4. 1 dienos maitinimo paslaugos kaina nepilnametei moteriai __________ Lt, 

kur maisto produktai _____Lt, maisto paruošimo išlaidos ________Lt; 

10.5. 1 dienos maitinimo paslaugos kaina n÷ščiai moteriai _________ Lt, 

kur maisto produktai _____Lt, maisto paruošimo išlaidos ________Lt; 

10.6. 1 dienos maitinimo paslaugos kaina krūtimi maitinančiai moteriai ___________ Lt, 

kur maisto produktai _____Lt, maisto paruošimo išlaidos ________Lt; 

10.7. 1 dienos maitinimo paslaugos kaina kūdikiui ir vaikui iki 3 m. amžiaus _______ Lt, 

kur maisto produktai _____Lt, maisto paruošimo išlaidos ________Lt; 

10.8. 1 dienos sausas davinys ______ Lt; 

10.9. Patalpų nuomos m÷nesinis mokestis pagal šią sutartį yra lygus__________ Lt 
10.10. Virtuv÷s įrangos nuomos m÷nesinis mokestis pagal šią Sutartį yra lygus_________ Lt 
10.11. Tiek÷jas moka Pirk÷jui už šias komunalines paslaugas: 

10.11.1. elektros energijos - faktines tiesiogines sąnaudas pagal apskaitos prietaisų rodmenis 
10.11.2. šalto vandens ir nuotekų šalinimą sunaudojimą - faktines tiesiogines sąnaudas pagal 

apskaitos prietaisų rodmenis; 
10.11.3. karšto vandens sunaudojimą - faktines tiesiogines sąnaudas pagal apskaitos 

prietaisų rodmenis; 
10.11.4. patalpų šildymą – proporcingai išsinuomotai patalpų kvadratūrai; 
10.11.5. šiukšlių išvežimas – faktines tiesiogines sąnaudas. 

 

11 straipsnis. Sutarties kaina, kainodaros taisykl÷s 

 

11.1. Tiek÷jo kainos už Paslaugas, suteiktas pagal Sutartį, yra fiksuotos ir nekintamos, išskyrus 
kainų koregavimų atvejus numatytus Sutartyje. 

11.2.  Paslaugų kaina ( vienos paros maitinimo kainos) sutarties galiojimo metu gali būti keičiama 
(os)   : 
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     11.2.1. jei įstatymais bus pakeisti tiesioginiai su kaina susiję mokesčiai (PVM ir 
pan.) ar įvesti nauji, kainą keičiant atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sud÷tyje esančio 
mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį; 

11.2.2. jei Lietuvos Respublikos teis÷s aktais bus pakeistos skiriamų maisto produktų 
vidutiniai paros kiekiai ir paros maitinimo išlaidos normos asmenims, laikomiems kardomojo 
kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, sutarties kainą ir vienos paros maitinimo kainas keičiant 
atitinkama dalimi;    
                      11.2.3. kaina gali būti perskaičiuojama 2 kartus per metus, sausio ir liepos m÷n. 
pirmai dienai, d÷l bendro kainų lygio kitimo maisto produktams, elektrai, vandeniui, patalpų 
šildymui, lyginant einamojo m÷nesio su pr÷jusių metų tuo pačiu m÷nesiu, pasikeitus kainoms 
daugiau arba mažiau kaip 10%. Kaina gali būti perskaičiuojama pasikeitus nustatytam minimaliam 
darbo užmokesčio dydžiui. Pateikiamos Statistikos departamento pažymos ar nuorodos į teis÷s 
aktus, reglamentuojančius min÷tus pokyčius prie Šalių papildomo susitarimo; 

11.2.4. Sutarties kainos (vienos paros maitinimo kainų) pakeitimas įforminamas 
abiejų Sutarties šalių papildomu susitarimu prie Sutarties, po  teis÷s aktų, keičiančių mokesčių dydį, 
paros maitinimo išlaidų normų dydį įsigaliojimo arba 11.2.3 punkte nurodytais pagrindais - 
įforminus pakeitimus.   
 

12 straipsnis. Atsiskaitymas 

12.1. Atsiskaitymai atliekami pagal raštu išduotas sąskaitas, prie kurių pridedamas Paslaugų 
atlikimo už m÷nesį aktas, kurį pasirašo Pirk÷jo atstovas ir Tiek÷jas. 

12.2. Patalpų ir virtuv÷s įrangos nuomos mokestis bus pradedamas skaičiuoti nuo jų perdavimo 
dienos. 
12.3. Pirk÷jas atlieka mok÷jimus per trisdešimt  dienų  po Paslaugų suteikimo ir sąskaitos gavimo. 

12.4. Tiek÷jas pateikia sąskaitas periodiniams mok÷jimams atlikti sutartais terminais už pra÷jusį 
laikotarpį. Pirk÷jas visas pastabas Tiek÷jui d÷l sąskaitos pateikia per keturiolika dienų nuo sąskaitos 
gavimo dienos. 

12.5. Tiek÷jui, kuris turtą nuomoja ilgiau kaip vienerius kalendorinius metus, nuompinigių dydį 
Pirk÷jas perskaičiuoja kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. 
įsakymu Nr. D1-322/1K-206 „D÷l Nuompinigių už valstyb÷s materialiojo turto nuomą skaičiavimo 
taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 65-2541, 2009, 42-1644) ir Negyvenamųjų pastatų ir patalpų 
naujo statinio vieno kubinio metro vidutin÷  statybos verte, neskaičiuojant fizinio nusid÷v÷jimo, 
patvirtinta valstyb÷s įmon÷s Registrų centro direktoriaus įsakymu einamiems metams. 
 
12.6. Tiek÷jui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama. 
 
12.7. Sutartiniai mok÷jimai vykdomi litais. 

12.8. Visi Tiek÷jo mok÷jimai už nuomą ir komunalines paslaugas Pirk÷jui pagal šią sutartį 
atliekami mok÷jimo pavedimu į Pirk÷jo banko sąskaitą, kurios duomenis Pirk÷jas pateikia šioje 
sutartyje, per 30 dienų po sąskaitos išrašymo dienos. 

 

13 straipsnis. Sutarties keitimas 

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo 
sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir 
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos 
sutikimas. 

 

14 straipsnis. Sutarties keitimo įforminimas 
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14.1. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu ar protokolu, pasirašytų abiejų Sutarties 
šalių. 

15 straipsnis. Teisių ir pareigų perleidimas 

15.1. Tiek÷jas negali perleisti visų ar dalies savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio 
raštiško Pirk÷jo sutikimo. 

 

16 straipsnis. Šalių įsipareigojimų vykdymo v÷lavimai 

16.1. Jeigu Sutarties vykdymo metu Tiek÷jas susiduria su aplinkyb÷mis, trukdančiomis laiku 
suteikti Paslaugas, Tiek÷jas nedelsiant praneša Pirk÷jui raštu apie v÷lavimo faktą, numatomą 
v÷lavimo trukmę ir priežastis. 

16.2. Tiek÷jo v÷lavimas įvykdyti savo įsipareigojimus užtraukia Tiek÷jui atsakomybę atlyginti 
nuostolius, išskyrus nenugalimos j÷gos (Force Majoure) atvejus. 

16.3. Laiku neįvykdęs prisiimtų pagal šią Sutartį sutartinių įsipareigojimų ir Pirk÷jui pareikalavus, 
Tiek÷jas moka Pirk÷jui delspinigius po 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų vert÷s už kiekvieną 
pav÷luotą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos. 

16.4. V÷lavimas suteikti reikiamus dokumentus ir informaciją yra laikomas v÷lavimu suteikti 
Paslaugas. 

16.5. Pirk÷jas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš bet kokių Tiek÷jui atliekamų mok÷jimų. 

16.6. Pirk÷jas laiku neįvykdęs mok÷jimo įsipareigojimų ir Tiek÷jui pareikalavus, moka Tiek÷jui 
delspinigius po 0,02% nuo neapmok÷tų paslaugų vert÷s už kiekvieną mok÷jimo v÷lavimo dieną, bet 
ne daugiau kaip 10 % sutarties kainos. 

16.7. Tiek÷jo l÷šos, panaudotos darbams, nurodytiems šios sutarties 4 str. 4.2.7 punkte atlikti, į 
nuompinigius neįskaitomos, ir Tiek÷jas neturi teis÷s į šių išlaidų atlyginimą.  
 
16.8. Už nuomojamo turto pabloginimą Tiek÷jas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 
nustatyta tvarka. 
 

17 straipsnis. Sutarties įvykdymo užtikrinimas 

17.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: 
17.1.1 Tiek÷jas sutarties pasirašymo dieną pateikia Paslaugų sutarties įvykdymo užtikrinimą - 

Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrov÷s laidavimą 
– 5 (penkių) procentų nuo numatomos paslaugų teikimo sutarties kainos. Sutarties galiojimo 
užtikrinimas turi galioti visą Sutarties galiojimo laiką.  

17.1.2. Jei Tiek÷jas pasirašymo dieną Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad 
Tiek÷jas atsisak÷ sudaryti Sutartį. 

17.1.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja jo  išdavimo dieną ir galioja 25 kalendorinius 
m÷nesius . 

17.1.4.Sutarties įvykdymo užtikrinimas užtikrina, kad Pirk÷jui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę 
d÷l to, kad Tiek÷jas neįvykd÷ sutartinių įsipareigojimų ar vykd÷ juos netinkamai.  

17.1.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mok÷jimai.  
17.1.6. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo 

negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Pirk÷jas raštu pareikalauja Tiek÷jo per 15 dienų pateikti naują 
sutarties įvykdymo užtikrinimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnioji. Jei Tiek÷jas 
nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirk÷jas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. 

17.1.7. Jei Tiek÷jas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Pirk÷jas 
pareikalauja sumok÷ti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vert÷s, 
kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumok÷ti. Prieš 
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pateikdamas reikalavimą sumok÷ti pagal Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Pirk÷jas įsp÷ja apie tai 
Tiek÷ją, nurodydamas, d÷l kokio pažeidimo pateikia šį reikalavimą. 
  17.1.8. Jei Pirk÷jas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu, Tiek÷jas, siekdamas toliau 
vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 dienas pateikti Pirk÷jui Sutarties sąlygų įvykdymo 
užtikrinimo garantiją ar laidavimą ne mažesnei kaip Sutarties 17.1.1 punkte nurodytai vertei. 

17.1.9.Abiejų Šalių sutarimu pratęsiant Sutartį iki 12 m÷n. laikotarpiui Tiek÷jas Sutarties 
pratęsimo pasirašymo dieną privalo pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos 
Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar draudimo bendrov÷s 5 (penkių) procentų nuo 
Sutarties pratęsimo laikotarpio kainos garantiją arba laidavimą.  
17.2. Garantija ar laidavimo raštas Tiek÷jui grąžinamas ne v÷liau kaip per trisdešimt  kalendorinių 
dienų Tiek÷jui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. 

17.3. Pirk÷jas turi teisę nepriimti sutarties įvykdymo užtikrinimo, gavęs informaciją, kad sutarties 
įvykdymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykd÷ įsipareigojimų kitiems ūkio 
subjektams, ar netinkamai juos vykd÷. 

 

18 straipsnis. Sutarties nutraukimas d÷l įsipareigojimų nevykdymo 

18.1. Nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių d÷l Sutarties pažeidimo, Pirk÷jas gali 
nutraukti šią Sutartį prieš penkiolika dienų raštu pranešdamas Tiek÷jui, jeigu : 

18.1.1. Tiek÷jas nesuteikia visų Paslaugų ar jų dalies per Sutartyje nurodytus terminus ar per 
jų pratęsimo laikotarpį;  

18.1.2. Tiek÷jui 3 (tris) kartus per ketvirtį nuteistųjų maitinimui pateikus nekokybišką, t.y. 
Sutarties 1 priede ,,Paslaugos teikimo aprašas“  nurodytų reikalavimų neatitinkantį, maistą; 

18.1.3.  Tiek÷jui 3 (tris) kartus per ketvirtį  nuteistųjų maitinimu nepateikus maisto Sutarties 
1 priede ,,Paslaugos teikimo aprašas“  nurodytais terminais; 

18.1.4. Tiek÷jui 3 (tris) kartus per ketvirtį  pažeidus Sutarties 1 priede ,,Paslaugos teikimo 
aprašas“  nurodytą reikalavimą d÷l draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimo į zoną arba iš 
zonos; 

18.1.5. Tiek÷jui (Tiek÷jo darbuotojui)  3 (tris) kartus per ketvirtį pažeidus reikalavimą 
nepalaikyti bet kokio pobūdžio draudžiamų ryšių su nuteistaisiais; 

18.1.6. Tiek÷jas neįvykdo bet kokių kitų sutartinių įsipareigojimų; 

18.1.7. Tiek÷jas yra nesumok÷jęs nuomos mokesčio už ________ m÷nesių; 
18.1.8. Tiek÷jas tyčia ar d÷l neatsargumo blogina išnuomotų patalpų bei įrengimų būklę. 

18.2. Tiek÷jas ir Pirk÷jas sutaria, kad šio straipsnio 18.1.1. – 18.1.8. punktuose nurodytos sąlygos 
pripažįstamos esminiais sutarties pažeidimo kriterijais. 

   
19 straipsnis. Nenugalimos j÷gos (Force Majeure) aplinkyb÷s 

19.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomyb÷s už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis 
neįvykdyta d÷l aplinkybių, kurių ji negal÷jo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo 
metu, ir kad negal÷jo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure). Force 
majeure nelaikoma tai, kad rinkoje n÷ra reikalingų prievolei įvykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų 
finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 

19.2. Šalis negalinti vykdyti pagal šią Sutartį savo įsipareigojimų d÷l nenugalimos j÷gos aplinkybių 
veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai per dešimt dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo 
pradžios. 

19.3. Nenugalimos j÷gos aplinkyb÷s nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomyb÷s esant 
nenugalimos j÷gos (Force majeure) aplinkyb÷ms“ taisykl÷mis. 
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19.4. Nenugalimos j÷gos aplinkyb÷ms pasibaigus toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių 
įsipareigojimai, jei nesusitarta kitaip. 

19.5. Jeigu nenugalimos j÷gos aplinkyb÷s ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris m÷nesius, kiekviena 
Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. Šiuo atveju nei viena iš 
šalių negali reikalauti atlyginti jos tur÷tus turtinius nuostolius. 

20 straipsnis. Sutarties nutraukimas d÷l nemokumo 

20.1. Pirk÷jas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Tiek÷jui raštu, jeigu 
Tiek÷jas bankrutuoja arba tampa nemokus. 

20.2. Tokiu atveju, Tiek÷jui nemokama jokia kompensacija d÷l Sutarties nutraukimo, su sąlyga, kad 
toks nutraukimas nesumažina ir nepakenkia ieškinio pateikimo teis÷ms ar teisių gynimo 
priemon÷ms, kurias Pirk÷jas yra įgijęs ar įgis ateityje. 

 

21 straipsnis. Sutarties nutraukimas, nepažeidus įsipareigojimų 

21.1. Abiejų Šalių susitarimu Pirk÷jas gali bet kuriuo metu nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai 
Tiek÷jui raštu prieš šešiasdešimt dienų.  

21.2. Pranešime apie Sutarties nutraukimą Pirk÷jas privalo nurodyti, kad Sutartis nutraukiama 
nepažeidus Sutartyje Tiek÷jui nustatytų įsipareigojimų, Sutarties nutraukimo įsigaliojimo data. 

21.3. Pirk÷jas turi priimti Paslaugas, atliktas po pranešimo padavimo Tiek÷jui iki pranešime 
nurodytos Sutarties nutraukimo datos. Paslaugos turi būti atliekamos Sutartyje numatytomis 
sąlygomis ir kainomis, jų atlikimo grafikas n÷ra keičiamas. 

 

22 straipsnis. Ginčų sprendimo tvarka 

22.1. Jeigu tarp Pirk÷jo ir Tiek÷jo kyla ginčų, kylančių iš šios Sutarties, Šalys deda visas pastangas 
išspręsti tokius ginčus draugišku tarpusavio susitarimu. 

22.2. Jeigu kylančių iš šios Sutarties ginčų nepavyks išspręsti savitarpio susitarimu, ginčas 
spendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

23 straipsnis. Atsakomyb÷ 

23.1. Už šios Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos 
civilinio kodekso nustatyta tvarka 

24 straipsnis. Korespondencija ir pranešimai 

24.1. Pirk÷jas ir Tiek÷jas įsipareigoja nedelsiant pranešti kitai Šaliai apie aplinkybes, galinčias tur÷ti 
esmin÷s įtakos Sutarties vykdymui. 

24.2. Bet kokie pranešimai ar kita korespondencija, perduodami bet kurios Šalies pagal šią Sutartį, 
sudaromi raštu ir perduodami asmeniškai, registruotu paštu ar faksimilinio ryšio priemon÷mis. 

 

25 straipsnis. Sutarties nuostatų negaliojimas 

25.1. Jeigu teismas bet kokiose bylose, susijusiose su Sutartimi, nutaria, kad kuri nors neesmin÷ 
Sutarties sąlyga, išlyga ar nuostata laikoma neteis÷ta, negaliojančia ar neįvykdoma, tai nepakenkia 
likusios Sutarties dalies galiojimui ar įvykdomumui. 

25.2. Jeigu teismas nustato, kad negaliojanti nuostata yra esmin÷ tokiu mastu, kad trukdo Sutarties 
tikslų vykdymui, Šalys nedelsiant pradeda geranoriškas derybas tokiam negaliojimui ištaisyti. 

26 straipsnis. Sutarties kalba 
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26.1.Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Visi susirašin÷jimai ir kiti su Sutartimi susiję dokumentai, 
kuriais Šalys turi apsikeisti, sudaromi ta pačia kalba. 

27 straipsnis. Taikomi įstatymai 

27.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teis÷. 

28 straipsnis. Sutarties galiojimas 

 
28.1. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 24 m÷n. , iki _________________. Šalys 
pasirašo kiekviename Sutarties lape. 
 
28.2. Sutartis  Šalių susitarimu gali būti pratęsta dar 12 m÷n., pasirašant Šalims susitarimą d÷l 
sutarties pratęsimo. 
28.3. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, Tiek÷jui suteikiamas ne mažesnis kaip 5 (penkių) 
dienų terminas išsikraustyti, už kurį mokamas šia sutartimi nustatytas nuomos mokestis. 
 
28.4. Pasibaigus šiai Sutarčiai ar ją nutraukus, išnuomotos patalpos perduodamos Pirk÷jui pagal 
Šalių pasirašytą perdavimo aktą. 
 
28.5. Ši Sutartis ir jos Priedai sudaro vientisą Sutartį ir gali būti papildomi ar keičiami tik raštu, 
pasirašant Šalims. 

 
Priedai: 
1. Paslaugos teikimo aprašas. 
2. Išnuomojamos virtuv÷s įrangos sąrašas. 
3. Išnuomojamų patalpų sąrašas. 
4. Ilgalaikio materialiojo turto perdavimo ir pri÷mimo aktas (patalpų ir įrangos). 
 
Šalių rekvizitai: 

Pirk÷jas Tiek÷jas 
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Priedas Nr. 1 prie Sutarties Nr.......    

 
 

PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠAS 

 
 

 
1. Maitinimo paslauga turi būti teikiama Panev÷žio pataisos namuose: P. Puzino g. 12, 

Panev÷žys, laisv÷s at÷mimo ir arešto bausmę atliekančioms nuteistosioms. 
2. Maisto gaminamas (nuo maisto gaminimo pradžios iki jo pateikimo nuteistosioms) ir 

teikiamas tris kartus (dirbančioms, nedirbančioms nuteistoms moterims), keturis kartus 
(nepilnamet÷ms, n÷ščioms, maitinančioms nuteistoms moterims), nuo keturių iki šešių kartų 
(kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus)  per parą. Skiriamų maisto produktų vidutiniai paros 
kiekiai nustatyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 
1R-144 „D÷l teisingumo ministro 2002 m. rugs÷jo 23 d. įsakymo Nr. 253 „D÷l skiriamų maisto 
produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo 
kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 47-1683), Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-485 „D÷l Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2002 m. rugs÷jo 23 d. įsakymo Nr. 253 „D÷l skiriamų maisto produktų 
vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 
ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.2007, Nr. 2-92). 

3. Maitinimo paslauga turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-144 „D÷l skiriamų maisto produktų vidutinių 
paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s 
at÷mimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr.47-1683 išd÷stytas nauja redakcija; Žin., 
2007, Nr.2-92), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus įsakymu Nr.4/07-117 „D÷l asmenų, laikomų kardomojo ir laisv÷s at÷mimo vietose, 
maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.52-1923, Nr. 78-3096; Žin., 2007, 
Nr.58-2270; Žin., 2008, Nr.19-716; 2009, Nr.139-6148; 2010, Nr.47-2279; Žin., 2011, Nr.30-
1424), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2008 
m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-174 „D÷l valgiaraščių vegetarams patvirtinimo ir Kal÷jimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. geguž÷s 2 d. 
įsakymo Nr. 4/07-117 „D÷l asmenų, laikomų kardomojo ir laisv÷s at÷mimo vietose, maitinimo 
organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2008 m., Nr. 78-3094), Kal÷jimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. 
įsakymu Nr. V-22 „D÷l laisv÷s at÷mimo vietose gaminamų patiekalų technologinių procesų 
aprašymų patvirtinimo“ (neskelbta), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2010 m. geguž÷s 6 d. įsakymu Nr. V-121 „D÷l dietinio maitinimo 
valgiaraščio patvirtinimo“ (Žin., 2010 m., Nr.57-2827), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-138 „D÷l 
valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ 
(Žin., 2011, Nr.53-2581) ir Panev÷žio pataisos namų direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 
V-67 „D÷l asmenų, laikomų Panev÷žio pataisos namuose, maitinimo organizavimo taisyklių 
patvirtinimo“reikalavimais.  

Maisto paruošimui turi būti naudojami šie produktai: 
Pienas termiškai apdorotas geriamasis pienas, pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis 
privalomuosius termiškai apdoroto geriamojo pieno kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 
2004 m.balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-237 „D÷l privalomųjų A klas÷s sviesto kokyb÷s 
reikalavimų patvirtinimo ir žem÷s ūkio ministro 1999 m. geguž÷s 20 d. įsakymo Nr. 210 „D÷l 
privalomųjų kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Kefyras pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 
kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „D÷l 
raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žem÷s Ūkio ministro 
įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 
Varšk÷  pusrieb÷, riebalų kiekis – 9 proc., atitinkanti privalomuosius varšk÷s ir varšk÷s gaminių 
kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „D÷l 
privalomųjų varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 
geguž÷s 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Varšk÷s sūris liesas, riebalų kiekis mažiau kaip 1 proc., atitinkantis privalomuosius varšk÷s ir 
varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu 
Nr. 448 „D÷l privalomųjų varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ 
ministro 2005 geguž÷s 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Glaistytas sūrelis glaistytas šokoladiniu glaistu, atitinkantis privalomuosius varšk÷s ir varšk÷s 
gaminių kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 
„D÷l privalomųjų varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 
geguž÷s 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Saldus varšk÷s sūrelis atitinkantis privalomuosius varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s 
reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „D÷l privalomųjų 
varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 geguž÷s 6 d. 
įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Grietin÷ 30 proc. riebumo, atitinkanti kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2005 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „D÷l grietin÷l÷s ir jos gaminių kokyb÷s reikalavimų 
patvirtinimo“. 
Fermentinis sūris vidutinio riebumo, sausosios medžiagos riebalų kiekis lygus arba daugiau 
kaip 25 proc., bet ne daugiau kaip 45 proc., atitinkantis privalomuosius fermentinių sūrių kokyb÷s 
reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 1999 m. geguž÷s 20 d. įsakymu Nr. 210 „D÷l privalomųjų 
kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽU ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-237 
redakcija). 
Jogurtas riebumas – 2,5 proc., desertinis, su 3-jų pavadinimų uogomis arba vaisiais, atitinkantis 
privalomuosius raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. 
liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „D÷l raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo bei 
kai kurių Žem÷s Ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 
Geriamasis jogurtas riebumas – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 
kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „D÷l 
raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žem÷s Ūkio ministro 
įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 
Sviestas pieno riebalų kiekis –  82 proc, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 
Margarinas trijų ketvirčių riebumo margarinas, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 
Kiaulienos skerdena skerdenos pus÷, atšaldyta, su oda, 1 kategorija, raumeningumo klas÷ U, 
tiekiama skerdenos pus÷mis be galvos ir kojų, atitinkančios privalomuosius kiaulių skerdenų 
kokyb÷s ir klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žem÷s ūkio ministro 2002 
m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 „D÷l kiaulių skerdenų kokyb÷s įvertinimo ir klasifikacijos 
techninio reglamento“ (su pakeitimais). 
Kiaulienos kumpis atšaldytas, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 
arba lygiavertis. 
Kiaulienos ment÷ atšaldyta, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 
arba lygiavertis. 
Kiaulienos šonin÷ atšaldyta, be kaulų ir odos, LST 1921:2003 arba lygiavertis. 
Kiaulienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau kaip 30 procentų, atitinkantis Tarybos 
direktyvą 94/65/EB. 
Kiaulienos m÷sos nuopjovos atšaldytos, išgyslin÷tos, riebalų kiekis ne daugiau 30 procentų, LST 
1921:2003 arba lygiavertis. 
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Kiaulienos lašiniai nugaros lašiniai, atšaldyti, be odos, lašinių storis 3 – 4 cm, LST 1921:2003, 
arba lygiavertis. 
Kiaulienos lašinių nuopjovos atšaldyti, be odos, lašinių storis ne mažesnis kaip 1 cm, pagal 
veikiančią NTD. 
Jautienos skerdena atšaldyta, B kategorija, raumeningumo klas÷ R, vidutin÷s riebumo klas÷s, 
tiekiama skerdenos pus÷mis, atitinkančiomis privalomuosius galvijų skerdenų kokyb÷s ir 
klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žem÷s ūkio ministro 2001 m. birželio 
25 d. įsakymu Nr. 216 „D÷l galvijų skerdenų kokyb÷s įvertinimo ir klasifikacijos techninio 
reglamento patvirtinimo“. 
Jautienos kumpis atšaldytas, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 
lygiavertis. 
Jautienos ment÷ atšaldyta, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 
lygiavert÷. 
Jautienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau 20 procentų, atitinkantis Tarybos direktyvą 
94/65/EB. 
Jautienos nuopjovos pjaustyta gabaliukais m÷sa, kurioje riebalų kiekis ne daugiau kaip 20 
procentų, pagal veikiančią NTD. 
Paukštiena  vištiena, kalakutiena – gerai išvirusi m÷sa, nuimta nuo kaulų kuo didesniais gabalais 
ar skerden÷l÷s dalimis, be kaulų, gyslų, kremzlių ir odelių (atskiros skerden÷lių dalys gali būti ir su 
odel÷mis), atitinkanti HN 15-2005, reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir Nr. 853/2004 „Greitai 
uŃšaldytų maisto produktų techninio reglamento“ reikalavimus. Atšaldyta arba sušaldyta.  
Viščiukų broilerių atšaldyta, Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 krūtin÷l÷s file be odos ir 
Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1538/91. 
Galvijų širdys atšaldytos arba sušaldytos, Jungtinių tautų Europos ekonomin÷s komisijos (JT EEK) 
standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis.  
Karštai rūkyta dešra pirmos rūšies,pagaminta iš kiaulienos, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Virta dešra pirmos rūšies, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Virtos dešrel÷s pirmos rūšies, išfasuotos po 60 g, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Troškintos jautienos konservai gatavos m÷sos kiekis m÷sos konservuose (mas÷s procentais) turi 
būti ne mažesnis kaip 60 proc., išfasuoti nuo 250 g iki 500 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 
metai nuo pateikimo dienos, pagal veikiančią NTD. 
Šaldyta žuvis silk÷,ar kt. sušaldyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g., LST 
1907:2004 arba lygiavertis. 
Silk÷ sūdyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g,  LST 1908:2004 arba 
lygiavertis. 
Žuvies faršas menk÷s, sušaldytas, LST 1782:2003, arba lygiavertis. 
Žuvies konservai aliejuje išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai 
nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 
Žuvies konservai pomidorų padaže išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis 
kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 
Duona rugin÷ sijotų ruginių miltų, padin÷ arba formin÷, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 
Duona kvietin÷ kvietinių miltų 812 duona, padin÷ arba formin÷, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 
Kvietiniai džiūv÷s÷liai malti, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Batonas pagamintas iš kvietinių miltų 550 D, dr÷gnis nuo 40 proc. iki 45 proc., LST 1808:2003 
arba lygiavertis. 
Bandel÷ pagaminta iš kvietinių miltų 550 D, dr÷gnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 50, 70 ir 100g 
svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Bandel÷ saldi pagaminta iš kvietinių miltų550 D, dr÷gnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 70 – 100g 
svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Meduoliai glaistyti, be įdaro, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 
Sausainiai  pagaminti iš aukščiausios rūšies miltų, štampuoti, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 
Traškučiai dr÷gnis iki 13 proc., LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Vafliai su įdaru pagal veikiančią NTD. 
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Kvietiniai miltai 812 D, LST 113:203 arba lygiavertis. 
Makaronai pagaminti iš kvietinių miltų 812 D, pagal veikiančią NTD. 
Perlin÷s kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 

Kvietin÷s kruopos pirmo numerio, atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, 
patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 
kokyb÷s reikalavimų”. 
Miežin÷s kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 
Avižin÷s kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 
ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokyb÷s 
reikalavimų”. 
Avižiniai dribsniai atitinkantys privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 
ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokyb÷s 
reikalavimų”. 
Grikių kruopos branduoliai, atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, 
patvirtintus ŽŪ ministro 2001-03-08 įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 
kokyb÷s reikalavimų”. 
Ryžių kruopos šlifuoti baltieji ryžiai, LST ISO 7301:2004 arba lygiavertis. 
Manų kruopos LST 1548:2004 arba lygiavertis. 

Žirnių kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 
ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokyb÷s 
reikalavimų”. 
Obuoliai II klas÷s, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2004. 
Kriauš÷s II klas÷s, stambiavais÷s, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004. 
Bananai II klas÷s, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94. 
Apelsinai II klas÷s, skersmuo-77-88 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001. 
Mandarinai II klas÷s, skersmuo-50-60 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001 
Česnakai I klas÷s, minimalus skersmuo-30 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2288/97. 
Džiovinti vaisiai džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., kriauš÷s 20 proc., obuoliai 20 proc., 
abrikosai 20 proc.), pagal veikiančią NTD. 
Džemas ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2000 m. 
vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „D÷l džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 
2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „D÷l vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 
patvirtinimo” pakeitimo”. 
Sultys ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2000 m. 
vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „D÷l džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 
2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „D÷l vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 
patvirtinimo” pakeitimo”. 
Pomidorų padažas sausųjų medžiagų ne mažiau 24 proc., pagal veikiančią NTD. 
Konservuotos rūgštyn÷s druskos kiekis ne mažiau kaip 3 proc., pagal veikiančią NTD. 
Aliejus  saul÷grąžų, Tarybos direktyva (76/621/EEB). 
Maistin÷ acto rūgštis (9 %) pagal veikiančią NTD. 
Cukrus ŽŪ ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 368 „D÷l cukraus, skirto žmon÷ms 
vartoti, techninio reglamento” (su pakeitimais). 
Natūralus medus LST 1466:2004 arba lygiavertis. 
Sausi pusryčiai kukurūzų dribsniai, pagal veikiančią NTD. 
Valgomoji druska joduota, turinti 20-40 mg/kg jodo, rupi, LST 1930:2003 arba lygiavertis. 
Pupel÷s baltos, pagal veikiančią NTD. 
Juodosios arbatžol÷s LST ISO 3720+AC:2004 arba lygiavertis. 
Bulvių krakmolas pagal veikiančią NTD. 
Kiaušiniai A klas÷s, M svorio kategorijos nuo 53 g iki 63 g svorio, išfasuoti po 10 ar d÷ž÷mis, 
Tarybos reglamentas (EEC) Nr. 1907/90 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003. 
Mineralinis vanduo natūralus, negazuotas, išpilstytas po 0,5 l, HN 28:2003 „Natūralaus 
mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai”. 
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Kakavos milteliai atitinkantys privalomuosius kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2001 
m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 197 „D÷l 1999 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 288 dalinio pakeitimo. 
Sultinys koncentratas, jautienos, kiaulienos, vištienos, pagal veikiančią NTD. 
Citrinos rūgštis pagal veikiančią NTD. 

Prieskoniai  sausi (universalūs), pagal veikiančią NTD. 
Bulv÷s - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 
ne mažesn÷s kaip 6 cm skersmens; 
Kopūstai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus, kiekį sudaro: švieži kopūstai , rauginti kopūstai. Švieži kopūstai turi būti nepažeisti, 
gūž÷s kietos; 
Morkos - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 
morkos turi būti švarios, nepažeistos, ne mažesn÷s kaip 15 cm; 
Burok÷liai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus, burok÷liai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 6 cm skersmens; 
Svogūnai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus, svogūnai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 3 cm skersmens; 
Pomidorai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus; 
Agurkai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 
kiekį sudaro: agurkai švieži ir sūdyti. 
Sausą davinį išvykstančioms nuteistosioms sudaro: 
- duona (juoda) – 300g 
- sviestas arba margarinas – 30g 
- fermentinis sūris – 30g 
- dvi dešrel÷s arba du kiaušiniai – 120/100g 
- mineralinis, mineralizuotas vanduo arba gaivieji g÷rimai – 500g. 
Paskelbusiems apie badavimą nuteistiesiems maistas negaminamas. Nuteistiesiems, raštu 
informavusiems Pataisos namų administraciją apie badavimo nutraukimą, ir jeigu d÷l objektyvių 
priežasčių negalima užtikrinti nuteistųjų maitinimo pagal valgiaraštį, nuteistiesiems išduodamas 
sausas davinys.  
Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusiems badauti nuteistiesiems turi būti užtikrinamas ne v÷liau 
kaip pra÷jus vienai parai (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) po to, kai nuteistieji apie badavimo 
nutraukimą raštu informuoja Pataisos namų administraciją. 
Sauso maisto davinio kiekis esant poreikiui tikslinamas kasdien 8,00 val.  

Maitinimo paslaugos  tiek÷jas prival÷s užtikrinti, kad: 

- maisto gamybos procesas atitiktų maisto saugos vadybos sistemos pagal ISO 22000:2005  
standarto arba analogiškos reikalavimus;  

- maistas būtų gaminamas vadovaujantis Taisyklių reikalavimais, Geros higienos praktikos 
taisyklių viešojo maitinimo įmon÷ms reikalavimais  bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos patvirtinta Lietuvos Higienos norma HN15: 2005 „Maisto higiena“. 

4. Nuteistosioms ir kūdikiams ir vaikams iki 3 m. amžiaus pateikiamas maistas turi atitikti 
valgiaraštyje nustatytas normas. 

5. Pusryčiai nuteistosioms turi būti paruošti iki 7,00 val.; pietūs – 11.30 val.; pavakariai – 
15.30 val., vakarien÷ – 17.30 val. Pataisos namų direktoriui savo įsakymu pakeitus nuteistųjų 
dienotvarkę, maitinimo laikas gali būti atitinkamai pakeistas. 

6. Leidimą išduoti pagamintą maistą duoda Panev÷žio  pataisos namų direktoriaus 
budintysis pad÷j÷jas, remdamasis Panev÷žio  pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos 
darbuotojų juslinio patikrinimo rezultatais, įrašytais ,,Pagaminto maisto kokyb÷s įvertinimo 
žurnale”. 

7. Be Panev÷žio pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojo ir direktoriaus 
budinčio pad÷j÷jo leidimo išduoti pagamintą maistą nuteistiesiems draudžiama . 
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8. Maistas į areštinę,  baudos izoliatorių už jo dalinimą atsakingam personalui perduodamas 
termosuose ir neatv÷sęs. 

9. Tiek÷jo personalas, teis÷s aktų nustatyta tvarka, turi būti pasitikrinęs sveikatą ir išklausęs 
privalomo higienos mokymo kursą . 

10. Tiek÷jo darbuotojams, dirbantiems Panev÷žio pataisos namų virtuv÷je, atliekamas 
nepilnas specialusis patikrinimas ir išduodami nuolatiniai leidimai įeiti į Panev÷žio pataisos namus . 

11.Tiek÷jo darbuotojams, kuriems į Panev÷žio pataisos namų teritoriją būtina patekti su 
transporto priemone, išduodami vienkartiniai  leidimai įvažiavimui su transporto priemone. 

12. Sprendimą d÷l leidimo išdavimo priima Panev÷žio pataisos namų direktorius arba jo 
pavaduotojas. Leidimą pasirašo sprendimą pri÷męs pareigūnas. 

13. Paslaugos Tiek÷jas prliminariai maitina Panev÷žio pataisos namų 330 nuteistųjų ir 10 
kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus. Skaičiai kisti gali iki 40 procentų. 

14. Paslaugos Tiek÷jas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrin÷s saugos, 
sanitarinių ir higieninių normų užtikrinimą ir vykdymą. 

15. Panev÷žio pataisos namų  direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, bet kuriuo metu turi 
teisę patikrinti paslaugos tiekimo kokybę . 

16. Atsiskaitymai su paslaugos Tiek÷ju vykdomi sutartyje nustatytais terminais, pagal 
Panev÷žio pataisos namų ir Tiek÷jo pasirašytas už m÷nesį pažymas, nurodant suimtųjų ir nuteistųjų 
skaičių, kuriems suteiktos maitinimo paslaugas. 

17. Vieną kartą per ketvirtį būtų atlikti maisto laboratoriniai tyrimai, tyrimų rezultatai pateikti 
Panev÷žio pataisos namams. 

18. Vykdant šiluminį maisto apruošimą atlikti temperatūrų matavimus ir kitų privalomų 
termometrijos procedūrų atlikimo kontrolę.     

19. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos tiek÷jas prival÷s užtikrinti: 
- draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimą į zoną arba iš zonos; 
- darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos,  priešgaisrin÷s apsaugos, sanitarinių ir 

higienos normų užtikrinimą ir vykdymą; 
- visų rūšių kenk÷jų kontrol÷s programų (dezinsekcijos, deratizacijos ir kt.) vykdymą;  
- kiekvieną ketvirtį (esant poreikiui ir dažniau) nuomojamų maisto gamybos patalpų 

palaikomąjį remontą ir  pagal poreikį jose esančio viso kito ilgalaikio turto atnaujinimą bei remontą;  
- maisto gaminimo patalpų ir įrangos tinkamą naudojimą, higieninę švarą, epidemiologinę 

saugą; 
- teis÷s aktų reikalavimus atitinkantį maisto produktų ir žaliavų, naudojamų maisto 

gaminimui, sand÷liavimą ir saugojimą;  
-  teis÷s aktais nustatytą maisto ir žaliavų produktų fasavimo ir pristatymo taros, maisto 

produktų ir žaliavų atliekų taip pat šalutinių gyvūninių produktų bei pagaminto ar nesuvartoto 
maisto atliekų tvarkymą ir pašalinimą iš įstaigos teritorijos; 

- teis÷s aktais nustatyta tvarka utilizuoti susikaupiančias maisto atliekas riebalų gaudytuvuose 
ir užtikrinti reikalaujamą išleidžiamų į kanalizaciją vandens nuotekų kokybę;  

- tvarkingą elektros ir vandens sunaudojimo apskaitos prietaisų eksploataciją. 
20. Paslaugos teik÷jo pasiūlyme nurodytos paros maitinimo kainos negal÷s viršyti 30 procentų 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintų maksimalių paros maitinimo išlaidų 
normų. 
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Priedas Nr. 2 prie Sutarties Nr.......    
 
 

IŠNUOMOJAMO  
VIRTUVöS, MAISTO  IR DARŽOVIŲ  SANDöLIŲ ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
 

Eil. 
Nr. 

PAVADINIMAS Inventorinis 
Nr. 

Kiekis 
vnt. 

ĮSIGIJIMO 
VERTö 

Lt. 
1 Virimo katilas 160 0160155 1 12000 
2 El. katilas 0160073 1 667 
3 Konvencin÷ krosnis 0160134 1 7017 
4 Elektrin÷ keptuv÷ 0160141 1 4660 
5 Kepimo plyta 0160136 1 9211 
6 Šildymo spinta 0160143 1 2193 
7 M÷smal÷ 0160140 1 4900 
8 Elektrin÷ kepimo krosnis 0160135 1 9211 
9 Šaldiklis  0160138 1 5006 

10 Šaldymo kamera 0160069 1 3836 
11 Šaldymo kamera 0160148 1 15000 
12 Šaldymo kamera 0160149 1 15000 
13 Šaldymo kamera 0160150 1 15000 
14 Virtuv÷s stalas 0160133 1 3466 
15 Virtuv÷s stalas 0160132 1 896 
 IŠ VISO   108063 
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Priedas Nr. 3 prie Sutarties Nr.......    
 
 

IŠNUOMOJAMŲ PATALPŲ SĄRAŠAS 
 
 

 
Nr. Patalpa Plotas m² 
1 Virtuv÷s patalpos, esančios Administraciniame pastate, 

patalpų indeksai – I-26, I-27, I-28, I-29, I-30, II-76, II-77, 
II-78, II-79, II-80, II-81, II-82, pastato, kuriame yra 
patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1015 

245,18 m2 

2 Maisto produktų laikymo patalpos, esančios Dirbtuvių 
pastate, patalpų indeksai – I-1, pastato , kuriame yra 
patalpos, unikalus numeris – 2789-3000-1074; 

 

37,62 m2 

3 Daržovių laikymo patalpos, esančios Kūdikių namų 
pastate, patalpų indeksai – II-1, II-2, II-5, II-6, II-7, 
pastato, kuriame yra patalpos, unikalus numeris – 2789-
3000-1060; 

324,38 m2 

 
 
M÷nesinis virtuv÷s patalpų nuompinigių dydis yra:  _________       Lt 
 
M÷nesinis pagalbinių patalpų nuompinigių dydis yra:  _________   Lt 
 

 
Minimalus nuomos dydis apskaičiuotas Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. D1-322/1K-206 „D÷l 
Nuompinigių už valstyb÷s materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, 
Nr. 65-2541, 2009, 42-1644) ir Negyvenamųjų pastatų ir patalpų naujo statinio vieno kubinio metro 
vidutin÷  statybos vert÷, neskaičiuojant fizinio nusid÷v÷jimo, patvirtinta valstyb÷s įmon÷s Registrų 
centro direktoriaus įsakymu 2012 m. gruodžio 18 d. Nr. v-357 (Žin., 2012, Nr.150-7699); 
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  Priedas Nr. 4 prie Sutarties Nr.......    
 
 
 

 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO 

PERDAVIMO IR PRIöMIMO AKTAS 
 

20    m. ..................... d. 
Panev÷žys, 

 
 
Nuomotojas: Panev÷žio pataisos namai, atstovaujami direktoriaus ................... , veikiančios pagal 

įstaigos nuostatus ir Nuomininkas : ............... atstovaujama direktoriaus ..........................remdamiesi 
sutartimi Nr. ......, sudaryta 20   m. ...... d., perdav÷ ir pri÷m÷ turtą : 

 
 
 
 
Perdav÷         Pri÷m÷ 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 4 
 

 
VIDUTINIS MAISTO PRODUKTŲ POREIKIS  NUTEISTAJAI PER DIENĄ, KAI 

MöNESYJE YRA 31 DIENA 
 

Produkto 
pavadinimas 

Dirbančios 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis 
vienai parai 

(gr.) 

Nedirbančios 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

Nepilnamet÷s 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

N÷ščios 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

Maitinančios 
krūtimi 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

Duona rugin÷ 156 122 217 143 150 
Duona kvietin÷ 93 48 97 92 93 

Džiūv÷s÷liai 2 2 2 2 2 
Batonas 48 26 59 63 64 
Bandel÷ 34 14 53 47 48 

Kruopos kvietin÷s 14 13 14 14 14 
Avižiniai dribsniai 3 3 3 3 3 
Kruopos avižin÷s 1 1 1 1 1 

Grikiai 18 18 20 18 18 
Kruopos miežin÷s 6 6 6 6 6 
Kruopos perlin÷s 7 6 7 7 7 

Ryžiai 16 16 18 16 16 
Kruopos manų 6 6 11 6 6 

Žirniai 5 4 6 5 5 
Pupel÷s 1 1 1 1 1 

Makaronai 13 12 19 13 13 
Miltai 9 9 9 9 9 

M÷sa kiauliena 35 36 35 35 35 
M÷sa jautiena 26 26 27 28 28 

Dešrel÷s 15 15 15 15 15 
Virta dešra 5 4 19 5 5 

Karštai rūkyta 
dešra 

0,5806 0,561 0,7742 0,5 0,5 

Lašiniai 0,3226 0,323 0,323 0,322 0,322 
Silk÷ 1 1 3 1 1 
Žuvis 36 34 37 36 36 

Kiaušiniai 26 26 29 26 26 
Sviestas 28 18 29 25 29 
Aliejus 16 14 16 16 16 
Bulv÷s 287 271 330 287 287 

Kopūstai 72 61 69 72 72 
Burok÷liai 40 29 46 40 40 
Morkos 28 24 30 52 52 

Svogūnai 36 31 36 36 36 
Agurkai 37 37 35 39 39 

Pomidorai 16 16 16 18 18 
Prieskoniai (sausi) 2 2 2 2 2 

Citrinos rūgštis 0,227 0,223 02468 0,227 0,227 
Česnakai 0,15 0,156 0,15 0,15 0,15 

Švieži vaisiai arba 
uogos 

54 35 48 180 286 

Džiovinti vaisiai 11 11 11 13 13 
Rūgštyn÷s 6 5 6 6 6 

Druska (joduota) 11 10 12 11 11 
Actas 1 1 1 1 1 
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Krakmolas 
 

0,387 
 

0,387 0,3871 0,3871 
 

0,3871 

Arbata 1 1 2 1 1 
Kakavos milteliai 0,774 0,774 1 1 1 

Cukrus 35 35 45 40 40 
Pienas (2,5%) 172 162 234 268 268 
Kefyras (2,5%) 45 38 51 70 70 
Varšk÷ (9%) 26 23 46 50 52 

Grietin÷ (30%) 12 11 11 12 12 
Varšk÷s sūris 

(liesas) 
6 3 8 12 12 

Fermentinis sūris 6 5 9 17 17 
Uogien÷, džemas 11 10 18 13 14 

Pomidorų 
padažas 

14 12 14 14 14 

M÷sos-kaulų 
sultinys 

3149 25323 31487 314871 314871 

M÷sos konservai   3   
Margarinas   11   

Sausi pusryčiai    6 7 
Jogurtas    29 32 

Sultys    32 32 
      

Dienos maisto 
produktų kaina 

(Lt) 

     

 
 

 
VIDUTINIS MAISTO PRODUKTŲ POREIKIS  NUTEISTAJAI PER DIENĄ, KAI 

MöNESYJE YRA 31 DIENA 
 

Produkto 
pavadinimas 

Dirbančios 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis 
vienai parai 

(gr.) 

Kaina, Lt Nedirbančios 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

Kaina, Lt 

Duona rugin÷ 156  122  
Duona kvietin÷ 93  48  

Džiūv÷s÷liai 2  2  
Batonas 48  26  
Bandel÷ 34  14  

Kruopos kvietin÷s 14  13  
Avižiniai dribsniai 3  3  
Kruopos avižin÷s 1  1  

Grikiai 18  18  
Kruopos miežin÷s 6  6  
Kruopos perlin÷s 7  6  

Ryžiai 16  16  
Kruopos manų 6  6  

Žirniai 5  4  
Pupel÷s 1  1  

Makaronai 13  12  
Miltai 9  9  

M÷sa kiauliena 35  36  
M÷sa jautiena 26  26  

Dešrel÷s 15  15  
Virta dešra 5  4  

Karštai rūkyta 
dešra 

0,5806  0,561  
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Lašiniai 0,3226  0,323  
Silk÷ 1  1  
Žuvis 36  34  

Kiaušiniai 26  26  
Sviestas 28  18  
Aliejus 16  14  
Bulv÷s 287  271  

Kopūstai 72  61  
Burok÷liai 40  29  
Morkos 28  24  

Svogūnai 36  31  
Agurkai 37  37  

Pomidorai 16  16  
Prieskoniai (sausi) 2  2  

Citrinos rūgštis 0,227  0,223  
Česnakai 0,15  0,156  

Švieži vaisiai arba 
uogos 

54  35  

Džiovinti vaisiai 11  11  
Rūgštyn÷s 6  5  

Druska (joduota) 11  10  
Actas 1  1  

Krakmolas 
 

0,387 
 

 0,387  

Arbata 1  1  
Kakavos milteliai 0,774  0,774  

Cukrus 35  35  
Pienas (2,5%) 172  162  
Kefyras (2,5%) 45  38  
Varšk÷ (9%) 26  23  

Grietin÷ (30%) 12  11  
Varšk÷s sūris 

(liesas) 
6  3  

Fermentinis sūris 6  5  
Uogien÷, džemas 11  10  

Pomidorų 
padažas 

14  12  

M÷sos-kaulų 
sultinys 

3149  25323  

M÷sos konservai     
Margarinas     

Sausi pusryčiai     
Jogurtas     

Sultys     
     

Dienos maisto 
produktų kaina 

(Lt) 

    

 
 
 
 

VIDUTINIS MAISTO PRODUKTŲ POREIKIS  NUTEISTAJAI PER DIENĄ, KAI 
MöNESYJE YRA 31 DIENA 

 
Produkto 

pavadinimas 
Nepilnamet÷s 

moters 
produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

Kaina, Lt N÷ščios 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

 

Duona rugin÷ 217  143  

 



 

 42 

Duona kvietin÷ 97  92  
Džiūv÷s÷liai 2  2  

Batonas 59  63  
Bandel÷ 53  47  

Kruopos kvietin÷s 14  14  
Avižiniai dribsniai 3  3  
Kruopos avižin÷s 1  1  

Grikiai 20  18  
Kruopos miežin÷s 6  6  
Kruopos perlin÷s 7  7  

Ryžiai 18  16  
Kruopos manų 11  6  

Žirniai 6  5  
Pupel÷s 1  1  

Makaronai 19  13  
Miltai 9  9  

M÷sa kiauliena 35  35  
M÷sa jautiena 27  28  

Dešrel÷s 15  15  
Virta dešra 19  5  

Karštai rūkyta 
dešra 

0,7742  0,5  

Lašiniai 0,323  0,322  
Silk÷ 3  1  
Žuvis 37  36  

Kiaušiniai 29  26  
Sviestas 29  25  
Aliejus 16  16  
Bulv÷s 330  287  

Kopūstai 69  72  
Burok÷liai 46  40  
Morkos 30  52  

Svogūnai 36  36  
Agurkai 35  39  

Pomidorai 16  18  
Prieskoniai (sausi) 2  2  

Citrinos rūgštis 02468  0,227  
Česnakai 0,15  0,15  

Švieži vaisiai arba 
uogos 

48  180  

Džiovinti vaisiai 11  13  
Rūgštyn÷s 6  6  

Druska (joduota) 12  11  
Actas 1  1  

Krakmolas 
 

0,3871  0,3871 
 

 

Arbata 2  1  
Kakavos milteliai 1  1  

Cukrus 45  40  
Pienas (2,5%) 234  268  
Kefyras (2,5%) 51  70  
Varšk÷ (9%) 46  50  

Grietin÷ (30%) 11  12  
Varšk÷s sūris 

(liesas) 
8  12  

Fermentinis sūris 9  17  
Uogien÷, džemas 18  13  

Pomidorų 
padažas 

14  14  

M÷sos-kaulų 
sultinys 

31487  314871  
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M÷sos konservai 3    
Margarinas 11    

Sausi pusryčiai   6  
Jogurtas   29  
Sultys   32  

     
Dienos maisto 
produktų kaina 

(Lt) 

    

 
 
 
 

VIDUTINIS MAISTO PRODUKTŲ POREIKIS  NUTEISTAJAI PER DIENĄ, KAI 
MöNESYJE YRA 31 DIENA 

 
Produkto 

pavadinimas 
Maitinančios 

krūtimi 
moters 

produktų 
vidutinis 

kiekis vienai 
parai (gr.) 

Kaina, Lt Nuo 1 
m÷nesio iki 3 
metų vaikams 

vidutinis 
produktų 

kiekis (gr.) 

 

Duona rugin÷ 150  120  
Duona kvietin÷ 93    

Džiūv÷s÷liai 2    
Batonas 64  400  
Bandel÷ 48    

Kruopos kvietin÷s 14  35  
Avižiniai dribsniai 3  35  
Kruopos avižin÷s 1  35  

Grikiai 18  35  
Kruopos miežin÷s 6  35  
Kruopos perlin÷s 7  35  

Ryžiai 16  35  
Kruopos manų 6  45  

Žirniai 5  140  
Pupel÷s 1    

Makaronai 13  40  
Miltai 9  300  

M÷sa kiauliena 35    
M÷sa jautiena 28  100  

Dešrel÷s 15  120  
Virta dešra 5    

Karštai rūkyta 
dešra 

0,5    

Lašiniai 0,322    
Silk÷ 1    
Žuvis 36  200  

Kiaušiniai 26  80  
Sviestas 29  40  
Aliejus 16  20  
Bulv÷s 287  200  

Kopūstai 72  100  
Burok÷liai 40  200  
Morkos 52  600  

Svogūnai 36  10  
Agurkai 39  100  

Pomidorai 18  100  
Prieskoniai (sausi) 2  2  

Citrinos rūgštis 0,227    
Česnakai 0,15    
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Švieži vaisiai arba 
uogos 

286  400  

Džiovinti vaisiai 13  60  
Rūgštyn÷s 6    

Druska (joduota) 11  10  
Actas 1    

Krakmolas 
 

0,3871  20  

Arbata 1  3  
Kakavos milteliai 1  20  

Cukrus 40  200  
Pienas (2,5%) 268  1000  
Kefyras (2,5%) 70    
Varšk÷ (9%) 52  400  

Grietin÷ (30%) 12  100  
Varšk÷s sūris 

(liesas) 
12  20  

Fermentinis sūris 17  20  
Uogien÷, džemas 14  100  

Pomidorų 
padažas 

14  100  

M÷sos-kaulų 
sultinys 

314871    

M÷sos konservai     
Margarinas     

Sausi pusryčiai 7    
Jogurtas 32  600  
Sultys 32  300  

Mišin÷lis   600  
Tyrel÷   200  

Sausainiai   80  
Konservuoti 

žirneliai 
  30  

M÷sa paukštiena   40  
Sūrelis glaistytas   200  

Dienos maisto 
produktų kaina 

(Lt) 

    

 
 
 
Pastaba: lentel÷je pateiktas grynasis produktų svoris gramais. 
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Konkurso sąlygų priedas Nr. 5 

 

PASLAUGOS TEIKIMO TECHNINö SPECIFIKACIJA 

 
 

1. Maitinimo paslauga turi būti teikiama Panev÷žio pataisos namuose: P. Puzino g. 12, 
Panev÷žys, laisv÷s at÷mimo ir arešto bausmę atliekančioms nuteistosioms. 

2. Maisto gaminamas (nuo maisto gaminimo pradžios iki jo pateikimo nuteistosioms) ir 
teikiamas tris kartus (dirbančioms, nedirbančioms nuteistoms moterims), keturis kartus 
(nepilnamet÷ms, n÷ščioms, maitinančioms nuteistoms moterims), nuo keturių iki šešių kartų 
(kūdikiams ir vaikams iki 3 metų amžiaus)  per parą. Skiriamų maisto produktų vidutiniai paros 
kiekiai nustatyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 
1R-144 „D÷l teisingumo ministro 2002 m. rugs÷jo 23 d. įsakymo Nr. 253 „D÷l skiriamų maisto 
produktų vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo 
kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 47-1683), Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1R-485 „D÷l Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministro 2002 m. rugs÷jo 23 d. įsakymo Nr. 253 „D÷l skiriamų maisto produktų 
vidutinių paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo 
ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.2007, Nr. 2-92). 

3. Maitinimo paslauga turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2006 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1R-144 „D÷l skiriamų maisto produktų vidutinių 
paros kiekių ir paros maitinimo išlaidų normų asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s 
at÷mimo vietose, patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2006, Nr.47-1683 išd÷stytas nauja redakcija; Žin., 
2007, Nr.2-92), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus įsakymu Nr.4/07-117 „D÷l asmenų, laikomų kardomojo ir laisv÷s at÷mimo vietose, 
maitinimo organizavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.52-1923, Nr. 78-3096; Žin., 2007, 
Nr.58-2270; Žin., 2008, Nr.19-716; 2009, Nr.139-6148; 2010, Nr.47-2279; Žin., 2011, Nr.30-
1424), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2008 
m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-174 „D÷l valgiaraščių vegetarams patvirtinimo ir Kal÷jimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. geguž÷s 2 d. 
įsakymo Nr. 4/07-117 „D÷l asmenų, laikomų kardomojo ir laisv÷s at÷mimo vietose, maitinimo 
organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2008 m., Nr. 78-3094), Kal÷jimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. 
įsakymu Nr. V-22 „D÷l laisv÷s at÷mimo vietose gaminamų patiekalų technologinių procesų 
aprašymų patvirtinimo“ (neskelbta), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2010 m. geguž÷s 6 d. įsakymu Nr. V-121 „D÷l dietinio maitinimo 
valgiaraščio patvirtinimo“ (Žin., 2010 m., Nr.57-2827), Kal÷jimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V-138 „D÷l 
valgiaraščių asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietose, patvirtinimo“ 
(Žin., 2011, Nr.53-2581) ir Panev÷žio pataisos namų direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 
V-67 „D÷l asmenų, laikomų Panev÷žio pataisos namuose, maitinimo organizavimo taisyklių 
patvirtinimo“reikalavimais.  

Maisto paruošimui turi būti naudojami šie produktai: 
Pienas termiškai apdorotas geriamasis pienas, pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis 
privalomuosius termiškai apdoroto geriamojo pieno kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 
2004 m.balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-237 „D÷l privalomųjų A klas÷s sviesto kokyb÷s 
reikalavimų patvirtinimo ir žem÷s ūkio ministro 1999 m. geguž÷s 20 d. įsakymo Nr. 210 „D÷l 
privalomųjų kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“. 
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Kefyras pieno riebalų kiekis – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 
kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „D÷l 
raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žem÷s Ūkio ministro 
įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 
Varšk÷  pusrieb÷, riebalų kiekis – 9 proc., atitinkanti privalomuosius varšk÷s ir varšk÷s gaminių 
kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „D÷l 
privalomųjų varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 
geguž÷s 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Varšk÷s sūris liesas, riebalų kiekis mažiau kaip 1 proc., atitinkantis privalomuosius varšk÷s ir 
varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu 
Nr. 448 „D÷l privalomųjų varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ 
ministro 2005 geguž÷s 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Glaistytas sūrelis glaistytas šokoladiniu glaistu, atitinkantis privalomuosius varšk÷s ir varšk÷s 
gaminių kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 
„D÷l privalomųjų varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 
geguž÷s 6 d. įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Saldus varšk÷s sūrelis atitinkantis privalomuosius varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s 
reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 448 „D÷l privalomųjų 
varšk÷s ir varšk÷s gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽŪ ministro 2005 geguž÷s 6 d. 
įsakymo Nr. 3D-259 redakcija). 
Grietin÷ 30 proc. riebumo, atitinkanti kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2005 m. 
balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-225 „D÷l grietin÷l÷s ir jos gaminių kokyb÷s reikalavimų 
patvirtinimo“. 
Fermentinis sūris vidutinio riebumo, sausosios medžiagos riebalų kiekis lygus arba daugiau 
kaip 25 proc., bet ne daugiau kaip 45 proc., atitinkantis privalomuosius fermentinių sūrių kokyb÷s 
reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 1999 m. geguž÷s 20 d. įsakymu Nr. 210 „D÷l privalomųjų 
kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo“ (ŽU ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-237 
redakcija). 
Jogurtas riebumas – 2,5 proc., desertinis, su 3-jų pavadinimų uogomis arba vaisiais, atitinkantis 
privalomuosius raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. 
liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „D÷l raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo bei 
kai kurių Žem÷s Ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 
Geriamasis jogurtas riebumas – 2,5 proc., atitinkantis privalomuosius raugintų pieno gaminių 
kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽU ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „D÷l 
raugintų pieno gaminių kokyb÷s reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių Žem÷s Ūkio ministro 
įsakymų pripažinimo netekusiais galios“. 
Sviestas pieno riebalų kiekis –  82 proc, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 
Margarinas trijų ketvirčių riebumo margarinas, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2991/94. 
Kiaulienos skerdena skerdenos pus÷, atšaldyta, su oda, 1 kategorija, raumeningumo klas÷ U, 
tiekiama skerdenos pus÷mis be galvos ir kojų, atitinkančios privalomuosius kiaulių skerdenų 
kokyb÷s ir klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žem÷s ūkio ministro 2002 
m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 „D÷l kiaulių skerdenų kokyb÷s įvertinimo ir klasifikacijos 
techninio reglamento“ (su pakeitimais). 
Kiaulienos kumpis atšaldytas, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 
arba lygiavertis. 
Kiaulienos ment÷ atšaldyta, be kaulų ir odos, didžiausias lašinių storis 1,5 cm, LST 1921:2003 
arba lygiavertis. 
Kiaulienos šonin÷ atšaldyta, be kaulų ir odos, LST 1921:2003 arba lygiavertis. 
Kiaulienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau kaip 30 procentų, atitinkantis Tarybos 
direktyvą 94/65/EB. 
Kiaulienos m÷sos nuopjovos atšaldytos, išgyslin÷tos, riebalų kiekis ne daugiau 30 procentų, LST 
1921:2003 arba lygiavertis. 
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Kiaulienos lašiniai nugaros lašiniai, atšaldyti, be odos, lašinių storis 3 – 4 cm, LST 1921:2003, 
arba lygiavertis. 
Kiaulienos lašinių nuopjovos atšaldyti, be odos, lašinių storis ne mažesnis kaip 1 cm, pagal 
veikiančią NTD. 
Jautienos skerdena atšaldyta, B kategorija, raumeningumo klas÷ R, vidutin÷s riebumo klas÷s, 
tiekiama skerdenos pus÷mis, atitinkančiomis privalomuosius galvijų skerdenų kokyb÷s ir 
klasifikacijos techninio reglamento reikalavimus, patvirtintus Žem÷s ūkio ministro 2001 m. birželio 
25 d. įsakymu Nr. 216 „D÷l galvijų skerdenų kokyb÷s įvertinimo ir klasifikacijos techninio 
reglamento patvirtinimo“. 
Jautienos kumpis atšaldytas, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 
lygiavertis. 
Jautienos ment÷ atšaldyta, be kaulų, limfmazgių, gyslų ir sausgyslių, LST 1945:2003 arba 
lygiavert÷. 
Jautienos faršas atšaldytas, riebalu kiekis ne daugiau 20 procentų, atitinkantis Tarybos direktyvą 
94/65/EB. 
Jautienos nuopjovos pjaustyta gabaliukais m÷sa, kurioje riebalų kiekis ne daugiau kaip 20 
procentų, pagal veikiančią NTD. 
Paukštiena  vištiena, kalakutiena – gerai išvirusi m÷sa, nuimta nuo kaulų kuo didesniais gabalais 
ar skerden÷l÷s dalimis, be kaulų, gyslų, kremzlių ir odelių (atskiros skerden÷lių dalys gali būti ir su 
odel÷mis), atitinkanti HN 15-2005, reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir Nr. 853/2004 „Greitai 
uŃšaldytų maisto produktų techninio reglamento“ reikalavimus. Atšaldyta arba sušaldyta.  
Viščiukų broilerių atšaldyta, Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1906/90 krūtin÷l÷s file be odos ir 
Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1538/91. 
Galvijų širdys atšaldytos arba sušaldytos, Jungtinių tautų Europos ekonomin÷s komisijos (JT EEK) 
standartas „Porine meat – carkases and cuts“ arba lygiavertis.  
Karštai rūkyta dešra pirmos rūšies,pagaminta iš kiaulienos, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Virta dešra pirmos rūšies, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Virtos dešrel÷s pirmos rūšies, išfasuotos po 60 g, LST 1919:2003 arba lygiavertis. 
Troškintos jautienos konservai gatavos m÷sos kiekis m÷sos konservuose (mas÷s procentais) turi 
būti ne mažesnis kaip 60 proc., išfasuoti nuo 250 g iki 500 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 
metai nuo pateikimo dienos, pagal veikiančią NTD. 
Šaldyta žuvis silk÷,ar kt. sušaldyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g., LST 
1907:2004 arba lygiavertis. 
Silk÷ sūdyta, su galva, vienos žuvies svoris ne mažesnis kaip 350 g,  LST 1908:2004 arba 
lygiavertis. 
Žuvies faršas menk÷s, sušaldytas, LST 1782:2003, arba lygiavertis. 
Žuvies konservai aliejuje išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 1 metai 
nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 
Žuvies konservai pomidorų padaže išfasuoti nuo 160g iki 240 g, galiojimo laikas ne trumpesnis 
kaip 1 metai nuo pateikimo dienos, LST 1953:2004 arba lygiavertis. 
Duona rugin÷ sijotų ruginių miltų, padin÷ arba formin÷, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 
Duona kvietin÷ kvietinių miltų 812 duona, padin÷ arba formin÷, LST 1129:2003 arba lygiavertis. 
Kvietiniai džiūv÷s÷liai malti, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Batonas pagamintas iš kvietinių miltų 550 D, dr÷gnis nuo 40 proc. iki 45 proc., LST 1808:2003 
arba lygiavertis. 
Bandel÷ pagaminta iš kvietinių miltų 550 D, dr÷gnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 50, 70 ir 100g 
svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Bandel÷ saldi pagaminta iš kvietinių miltų550 D, dr÷gnis nuo 38 proc. iki 42 proc., 70 – 100g 
svorio, LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Meduoliai glaistyti, be įdaro, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 
Sausainiai  pagaminti iš aukščiausios rūšies miltų, štampuoti, LST 1809:2003 arba lygiavertis. 
Traškučiai dr÷gnis iki 13 proc., LST 1808:2003 arba lygiavertis. 
Vafliai su įdaru pagal veikiančią NTD. 
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Kvietiniai miltai 812 D, LST 113:203 arba lygiavertis. 
Makaronai pagaminti iš kvietinių miltų 812 D, pagal veikiančią NTD. 
Perlin÷s kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 

Kvietin÷s kruopos pirmo numerio, atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, 
patvirtintus ŽŪ ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 
kokyb÷s reikalavimų”. 
Miežin÷s kruopos pirmojo numerio, LST 1251:2004 arba lygiavertis. 
Avižin÷s kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 
ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokyb÷s 
reikalavimų”. 
Avižiniai dribsniai atitinkantys privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 
ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokyb÷s 
reikalavimų”. 
Grikių kruopos branduoliai, atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, 
patvirtintus ŽŪ ministro 2001-03-08 įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų 
kokyb÷s reikalavimų”. 
Ryžių kruopos šlifuoti baltieji ryžiai, LST ISO 7301:2004 arba lygiavertis. 
Manų kruopos LST 1548:2004 arba lygiavertis. 

Žirnių kruopos atitinkančios privalomuosius kruopų kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ 
ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „D÷l privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokyb÷s 
reikalavimų”. 
Obuoliai II klas÷s, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 85/2004. 
Kriauš÷s II klas÷s, stambiavais÷s, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2004. 
Bananai II klas÷s, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2257/94. 
Apelsinai II klas÷s, skersmuo-77-88 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001. 
Mandarinai II klas÷s, skersmuo-50-60 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1799/2001 
Česnakai I klas÷s, minimalus skersmuo-30 mm, Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2288/97. 
Džiovinti vaisiai džiovintų vaisių rinkinys (razinos 40 proc., kriauš÷s 20 proc., obuoliai 20 proc., 
abrikosai 20 proc.), pagal veikiančią NTD. 
Džemas ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2000 m. 
vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „D÷l džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 
2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „D÷l vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 
patvirtinimo” pakeitimo”. 
Sultys ŽŪ ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. 3D-455 „D÷l žem÷s ūkio ministro 2000 m. 
vasario 29 d. įsakymo Nr. 60 „D÷l džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo” ir 
2000 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 61 „D÷l vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento 
patvirtinimo” pakeitimo”. 
Pomidorų padažas sausųjų medžiagų ne mažiau 24 proc., pagal veikiančią NTD. 
Konservuotos rūgštyn÷s druskos kiekis ne mažiau kaip 3 proc., pagal veikiančią NTD. 
Aliejus  saul÷grąžų, Tarybos direktyva (76/621/EEB). 
Maistin÷ acto rūgštis (9 %) pagal veikiančią NTD. 
Cukrus ŽŪ ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 368 „D÷l cukraus, skirto žmon÷ms 
vartoti, techninio reglamento” (su pakeitimais). 
Natūralus medus LST 1466:2004 arba lygiavertis. 
Sausi pusryčiai kukurūzų dribsniai, pagal veikiančią NTD. 
Valgomoji druska joduota, turinti 20-40 mg/kg jodo, rupi, LST 1930:2003 arba lygiavertis. 
Pupel÷s baltos, pagal veikiančią NTD. 
Juodosios arbatžol÷s LST ISO 3720+AC:2004 arba lygiavertis. 
Bulvių krakmolas pagal veikiančią NTD. 
Kiaušiniai A klas÷s, M svorio kategorijos nuo 53 g iki 63 g svorio, išfasuoti po 10 ar d÷ž÷mis, 
Tarybos reglamentas (EEC) Nr. 1907/90 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2295/2003. 
Mineralinis vanduo natūralus, negazuotas, išpilstytas po 0,5 l, HN 28:2003 „Natūralaus 
mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai”. 
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Kakavos milteliai atitinkantys privalomuosius kokyb÷s reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro 2001 
m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 197 „D÷l 1999 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 288 dalinio pakeitimo. 
Sultinys koncentratas, jautienos, kiaulienos, vištienos, pagal veikiančią NTD. 
Citrinos rūgštis pagal veikiančią NTD. 

Prieskoniai  sausi (universalūs), pagal veikiančią NTD. 
Bulv÷s - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 
ne mažesn÷s kaip 6 cm skersmens; 
Kopūstai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus, kiekį sudaro: švieži kopūstai , rauginti kopūstai. Švieži kopūstai turi būti nepažeisti, 
gūž÷s kietos; 
Morkos - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 
morkos turi būti švarios, nepažeistos, ne mažesn÷s kaip 15 cm; 
Burok÷liai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus, burok÷liai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 6 cm skersmens; 
Svogūnai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus, svogūnai turi būti švarūs, nepažeisti, ne mažesni kaip 3 cm skersmens; 
Pomidorai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ 
reikalavimus; 
Agurkai - turi atitikti Lietuvos Respublikos Maisto įstatymo, HN 15 „Maisto higiena“ reikalavimus, 
kiekį sudaro: agurkai švieži ir sūdyti. 
Sausą davinį išvykstančioms nuteistosioms sudaro: 
- duona (juoda) – 300g 
- sviestas arba margarinas – 30g 
- fermentinis sūris – 30g 
- dvi dešrel÷s arba du kiaušiniai – 120/100g 
- mineralinis, mineralizuotas vanduo arba gaivieji g÷rimai – 500g. 
Paskelbusiems apie badavimą nuteistiesiems maistas negaminamas. Nuteistiesiems, raštu 
informavusiems Pataisos namų administraciją apie badavimo nutraukimą, ir jeigu d÷l objektyvių 
priežasčių negalima užtikrinti nuteistųjų maitinimo pagal valgiaraštį, nuteistiesiems išduodamas 
sausas davinys.  
Maitinimas pagal valgiaraštį nustojusiems badauti nuteistiesiems turi būti užtikrinamas ne v÷liau 
kaip pra÷jus vienai parai (išskyrus poilsio ir švenčių dienas) po to, kai nuteistieji apie badavimo 
nutraukimą raštu informuoja Pataisos namų administraciją. 
Sauso maisto davinio kiekis esant poreikiui tikslinamas kasdien 8,00 val.  

Maitinimo paslaugos  tiek÷jas prival÷s užtikrinti, kad: 

- maisto gamybos procesas atitiktų maisto saugos vadybos sistemos pagal ISO 22000:2005  
standarto arba analogiškos reikalavimus;  

- maistas būtų gaminamas vadovaujantis Taisyklių reikalavimais, Geros higienos praktikos 
taisyklių viešojo maitinimo įmon÷ms reikalavimais  bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos patvirtinta Lietuvos Higienos norma HN15: 2005 „Maisto higiena“. 

4. Nuteistosioms ir kūdikiams ir vaikams iki 3 m. amžiaus pateikiamas maistas turi atitikti 
valgiaraštyje nustatytas normas. 

5. Pusryčiai nuteistosioms turi būti paruošti iki 7,00 val.; pietūs – 11.30 val.; pavakariai – 
15.30 val., vakarien÷ – 17.30 val. Pataisos namų direktoriui savo įsakymu pakeitus nuteistųjų 
dienotvarkę, maitinimo laikas gali būti atitinkamai pakeistas. 

6. Leidimą išduoti pagamintą maistą duoda Panev÷žio  pataisos namų direktoriaus 
budintysis pad÷j÷jas, remdamasis Panev÷žio  pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos 
darbuotojų juslinio patikrinimo rezultatais, įrašytais ,,Pagaminto maisto kokyb÷s įvertinimo 
žurnale”. 

7. Be Panev÷žio pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos darbuotojo ir direktoriaus 
budinčio pad÷j÷jo leidimo išduoti pagamintą maistą nuteistiesiems draudžiama . 
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8. Maistas į areštinę,  baudos izoliatorių už jo dalinimą atsakingam personalui perduodamas 
termosuose ir neatv÷sęs. 

9. Tiek÷jo personalas, teis÷s aktų nustatyta tvarka, turi būti pasitikrinęs sveikatą ir išklausęs 
privalomo higienos mokymo kursą . 

10. Tiek÷jo darbuotojams, dirbantiems Panev÷žio pataisos namų virtuv÷je, atliekamas 
nepilnas specialusis patikrinimas ir išduodami nuolatiniai leidimai įeiti į Panev÷žio pataisos namus . 

11.Tiek÷jo darbuotojams, kuriems į Panev÷žio pataisos namų teritoriją būtina patekti su 
transporto priemone, išduodami vienkartiniai  leidimai įvažiavimui su transporto priemone. 

12. Sprendimą d÷l leidimo išdavimo priima Panev÷žio pataisos namų direktorius arba jo 
pavaduotojas. Leidimą pasirašo sprendimą pri÷męs pareigūnas. 

13. Paslaugos Tiek÷jas prliminariai maitina Panev÷žio pataisos namų 330 nuteistųjų ir 10 
kūdikių ir vaikų iki 3 m. amžiaus. Skaičiai kisti gali iki 40 procentų. 

14. Paslaugos Tiek÷jas atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrin÷s saugos, 
sanitarinių ir higieninių normų užtikrinimą ir vykdymą. 

15. Panev÷žio pataisos namų  direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, bet kuriuo metu turi 
teisę patikrinti paslaugos tiekimo kokybę . 

16. Atsiskaitymai su paslaugos Tiek÷ju vykdomi sutartyje nustatytais terminais, pagal 
Panev÷žio pataisos namų ir Tiek÷jo pasirašytas už m÷nesį pažymas, nurodant suimtųjų ir nuteistųjų 
skaičių, kuriems suteiktos maitinimo paslaugas. 

17. Vieną kartą per ketvirtį būtų atlikti maisto laboratoriniai tyrimai, tyrimų rezultatai pateikti 
Panev÷žio pataisos namams. 

18. Vykdant šiluminį maisto apruošimą atlikti temperatūrų matavimus ir kitų privalomų 
termometrijos procedūrų atlikimo kontrolę.     

19. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugos tiek÷jas prival÷s užtikrinti: 
- draudžiamų daiktų, maisto produktų nepatekimą į zoną arba iš zonos; 
- darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrosaugos,  priešgaisrin÷s apsaugos, sanitarinių ir 

higienos normų užtikrinimą ir vykdymą; 
- visų rūšių kenk÷jų kontrol÷s programų (dezinsekcijos, deratizacijos ir kt.) vykdymą;  
- kiekvieną ketvirtį (esant poreikiui ir dažniau) nuomojamų maisto gamybos patalpų 

palaikomąjį remontą ir  pagal poreikį jose esančio viso kito ilgalaikio turto atnaujinimą bei remontą;  
- maisto gaminimo patalpų ir įrangos tinkamą naudojimą, higieninę švarą, epidemiologinę 

saugą; 
- teis÷s aktų reikalavimus atitinkantį maisto produktų ir žaliavų, naudojamų maisto 

gaminimui, sand÷liavimą ir saugojimą;  
-  teis÷s aktais nustatytą maisto ir žaliavų produktų fasavimo ir pristatymo taros, maisto 

produktų ir žaliavų atliekų taip pat šalutinių gyvūninių produktų bei pagaminto ar nesuvartoto 
maisto atliekų tvarkymą ir pašalinimą iš įstaigos teritorijos; 

- teis÷s aktais nustatyta tvarka utilizuoti susikaupiančias maisto atliekas riebalų gaudytuvuose 
ir užtikrinti reikalaujamą išleidžiamų į kanalizaciją vandens nuotekų kokybę;  

- tvarkingą elektros ir vandens sunaudojimo apskaitos prietaisų eksploataciją. 
20. Paslaugos teik÷jo pasiūlyme nurodytos paros maitinimo kainos negal÷s viršyti 30 procentų 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintų maksimalių paros maitinimo išlaidų 
normų. 
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