
MAITINIMO 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“. 
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. 
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. 
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”. 
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 . 

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. 

 
 


