PIRKIMO-PARDAVIMO S U T A R T IS
2020 m. kovo 6 d. Nr. VP-9
Grūžiai
Gružių vaikų globos namai, įstaigos kodas 169250587, adresas: Kalno g. 5, LT-39362, Gružių
k., Pasvalio r. juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
atstovaujama direktorės Danutės Kazickienės, veikiančios pagal Gružių vaikų globos namų nuostatus
(toliau vadinama Pirkėju) ir AB „Pasvalio Žemtiekimas“, įmonės kodas 169176941, adresas: Taikos
g. 20, Pasvalys, atstovaujama direktoriaus Jono Strazdo (toliau vadinama Pardavėju) susitarė ir sudarė
šią pirkimo - pardavimo sutartį (toliau - Sutartis).

I. SUTARTIES OBJEKTAS
1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas pirkti maisto produktus (toliau vadinama prekes). Prekių asortimentas ir kiekiai, pateikiami sutarties 1 priede;
1.2. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekių nenurodytų sutarties 1 priede;
1.3. Pardavėjas įsipareigoja sąskaitas pateikti per e, sąskaitą sistemą;
1.4. Sąskaitoje prekių kiekiai ir kainos turi būti nurodytos logiškai, kad būtų aiškiai
suprantamos, atitiktų gautų prekių kiekį.
1.5. Maksimali sutarties vertė negali viršyti 28 000 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai
eurų) be PVM per visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

II. PREKIŲ KU KAI IR KAINA
2.1. Pirkėjas turi teisę perkamų prekių kiekį sumažinti, priklausomai nuo Pirkėjo poreikių.
Perkamų prekių kiekį sumažinus, šių prekių pirkimui lieka galioti šios sutarties sąlygos ir prekių
matavimo vienetai;
2.2. Į prekių kainą įskaičiuoti visi mokesčiai (PVM, muitai, e. sąskaitos ir pan.) ir
papildomos išlaidos.

III. PREKIŲ KOKYBĖ
3.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų prekių kokybė atitinką gamintojo šalies
standartus, gamintojo techninius standartus, Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus, higienos
reikalavimus, tarptautinius LR galiojančius normatyvinius dokumentus;
3.2. Prekės turi atitikti reikalavimus, aprašymus, techninę specifikaciją nurodyta 1 priede;
3.3. Pardavėjas pageidaujant Pirkėjui privalo pateikti, sertifikato ar jam lygiaverčio
dokumento, išduoto toms prekėms, patvirtintą kopiją;
3.4. Pirkėjui pageidaujant Pardavėjas privalo per pirkėjo nurodytą protingą terminą savo
sąskaita pakeisti nekokybiškas prekes - kokybiškomis ir įsitenkant į laiko limitą numatytiems
patiekalams pagaminti.

IV. PREKIŲ TIEKIMAS
4.1. Pirkėjas atvyksta savo transportu į Pardavėjo parduotuvę esančia Pasvalio mieste,
Panevėžio apskritis, įsigyti reikiamų prekių;
4.2. Pirkėjas atvykstą 3 kartus per savaitę į Pardavėjo parduotuvę;
4.3. Pardavėjas privalo užtikrinti, kad parduodamų prekių kokybė atitiktų Lietuvos
patvirtintus ir galiojančius normatyvinius dokumentus, higienos reikalavimus. Pardavėjas privalo
garantuoti parduodamos produkcijos kokybę, kokybės sertifikatus išduoti Pirkėjui pagal
reikalavimus;
4.4. Pirkėjas neįsipareigoja pranešti Pardavėjui, jei negalės atvykti susirinkti prekių;
4 5 Pirkėias turi teise atvvkti dažniau, nei 3 kartai per savaitę;

4.6. Kilus ginčui dėl prekių kokybės, jį sprendžia komisija sudaryta iš Pirkėjo įstaigos
atstovų. Tris kartus pažeidimą užfiksavus raštu, sutartis nutraukiama.

V. APMOKĖJIMO TVARKA
5.1. Pirkėjas atsiskaito su Pardavėju per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių
gavimo dienos pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, išskyrus sutarties 5.2 punkte numatytu atveju.
Atsiradus galimybei, pirkėjas už prekes gali sumokėti ir per trumpesnį laiką;
5.2. Pirkėjas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:
5.2.1. Kilus ginčui tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekių kokybės, kol ginčas bus išspręstas;
5.2.2. PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta neteisinga suma (kol bus išsiaiškinta su
Pardavėju);
5.2.3. Pardavėjas pateikė nekokybiškas prekes (kol Pardavėjas pakeis prekes
kokybiškomis).

VI. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Jeigu Pardavėjas po sutarties įsigaliojimo neturi reikiamų prekių sutarties 1 priede, jis
Pirkėjui moka 0,02 % delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;
6.2. Jeigu paaiškėja, kad prekė neatitinka sutarties 3 dalyje keliamų kokybės reikalavimų
arba paaiškėja, kas Pardavėjas apie prekes atitikimą Pirkėjo nustatytiems reikalavimams pateikė
melagingą informaciją, Pirkėjas turi teisę nekokybišką prekę grąžinti ir sutartį nutraukti. Pardavėjas
privalo atsiimti parduotą nekokybišką prekę ir grąžinti Pirkėjui sumokėtą už prekes pinigų sumą, bei
atlyginti su tuo susijusius nuostolius.

VII. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR JOS NUTRAUKIMO TVARKA
7.1. Sutartis galioja 12 kalendorinių mėnesių, nuo sutarties įsigaliojimo datos, arba kol bus
pasiekta 1.5 punkte numatyta maksimali sutarties vertė;
7.2. Pardavėjui tris kartus pažeidus sutarties sąlygas (pažeidimai fiksuojami aktu), pirkėjas
turi teisę sutartį nutraukti;
7.3. Kiekviena iš šalių pilnai atsiskaičiusi pagal šią sutartį su kita šalimi, turi teisę nutraukti
sutartį pranešusi apie tai kitai šaliai prieš 30 kalendorinių dienų.

VIII. BAIGIAMOSOS NUOSATOS
8.1. Pardavėjas be Pirkėjo sutikimo, neturi teisės savo įsipareigojimų pagal šią sutartį
perduoti tretiems asmenims;
8.2. Pardavėjas patvirtina, kad turi teisę verstis atitinkama veikla, tinkančia šiai sutarčiai
vykdyti;
8.3. Vienai šaliai nevykdant ar netinkama vykdant sutartinius įsipareigojimus, kita šalis turi
teisę nutraukti prieš terminą šią sutartį įspėjus kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų;
8.4. Ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, o nenusitarus Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka;
8.5. Sutartis Sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
8.6. Sutarties priedas preliminarus maisto produktų poreikis (1 priedas).

IX. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR PARAŠAI
Pirkėjas

Pardavėjas

Pasvalio rajono Gružių vaikų globos namai
Adresas: Kalno g. 5, Gružių k., Vaškų šen.,
Pasvalio r. LT39362
Tek: (8-451)42 600, 43 444
Įstaigos kodas: 169250587
Sąskaitos Nr.: LT.594010042600000027
Luminos Bank AB
Banko kodas 40100
EI. p. gruziuvgn@pasvalvs.lt

AB „Pasvalio Žemtiekimas“
Adresas: Taikos g. 20, Pasvalys LT-39184
Tek: (8-451) 50859, 53656, 51219
Įstaigos kodas: 169176941
Sąskaitos Nr.: LT674010042600080199
Luminos Bank AB
Banko kodas 40100
EI. p. pasvaliozemtiekimas@gmail.com

Direktorė

f~ ~

Pirkimo-pardavimo sutarties
1 priedas

PRELIMINARUS MAISTO PRODUKTŲ POREIKIS
2020-03-06 iki 2021-03-07
Preliminarūs maisto prekių kiekiai 12 mėnesių:

Maisto produktai: Bulvės ir daržovės BVPŽ kodas 15300000-1

Eil.
Nr.

1
1

Prekės
pavadinim as

R eikalavim ai, ap rašym ai, techninė specifikacija

2
Kopūstai

3
Kopūstai turi būti išauginti, apdoroti ir pateikti pagal
nustatytus
ir galiojančius ES, LR
kokybės
reikalavimus, standartus, higienos normas.
1.1. Baltagūžiai kopūstai turi būti geros kokybės (gūžės
tankios), I klasės, sveiki (be kenkėjų, nepažeisti
kenkėjų, be pašalinio skonio ir kvapo), šviežios
išvaizdos (neapšalę, nesuvytę, nepažeisti puvinio,
nesupuvę, nepradėję gesti), tipingos veislei formos
(taisyklingi, apatiniai lapai tvarkingai pašalinti,
dengiamieji lapai gali būti kiek įtrūkę, sumušti,
nubrozdinti, tačiau nepažeisti mechaniškai, be pašalinių
priedų), išrūšiuoti, be defektų, išskyrus paviršiaus
defektus,
nekenkiančius
išvaizdai,
kokybei,
išlaikymui), švaraus paviršiaus, taisyklingai nupjautu
kotu. Kopūsto svoris turi būti ne mažesnis nei 350 g, ne
didesnis nei 4000 g.
1.2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą
pirmai siuntai bei tuo atveju, kai
pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Bulvės turi būti išaugintos, apdorotos ir pateiktos
pagal nustatytus ir galiojančius ES, LR, kokybės
reikalavimus, standartus, higienos normas.
2.1. Bulvės pagal kokybę turi atitikti pirmos klasės
reikalavimus (LR ŽŪM įsk. Nr. 193 (2002 m. gegužės
23 d.)): geros kokybės bulvių gumbai (nepažaliavę),
veislei
tipingos
formos
(taisyklingos,
lygios,
nepažeistos mechaniškai) ir spalvos, kieti, nesuvytę ir
nesudygę, be defektų, išskyrus labai mažus paviršiaus
defektus, jei jie nekenkia gumbų išvaizdai, kokybei ir
išsilaikymui, švaraus paviršiaus (ne didesnio nei 1 proc.
žemėtumo), skersmuo ne mažiau nei 70 mm, ir ne
daugiau nei 90 mm.
2.2. Pageidautina pakuotė - tinklo maišai (supakuota po
30-50 kg).
2.3. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Morkos turi būti išaugintos, apdorotos ir pateiktos
pagal nustatytus ir galiojančius ES, LR kokybės

2

Bulvės

3

Morkos

Mato
vnt.

Perkamas
kiekis

4
kg

5
120

kg

1700

kg

460

4

Svogūnai

5

Česnakai

6

Raudonieji
burokėliai

v

reikalavimus, standartus, higienos normas.
3.1. Morkos turi būti: geros kokybės (storgalis
nepažaliavęs, ne violetinis ar ne raudonas), sveikos
(nepažeistos kenkėjų, be kenkėjų), šviežios išvaizdos
(neapšalusios, nesuvytusios, nesupuvusios, nepažeistos
puvinio, nepradėjusios gesti, be perteklinės išorinės
drėgmės), be pašalinio kvapo ir skonio, tipingos veislei
(lygios, neįskilusios, neapdaužytos, neaplūžinėjusios,
taisyklingos formos, nepažeistos mechaniškai, be jokių
matomų pašalinių priedų), išrūšiuotos, be defektų
(išskyrus paviršiaus defektus, nekenkiančius išvaizdai,
kokybei ir išlaikymui, švariai nuplauto paviršiaus
(atitikti I klasę). Morkos skersmuo ne mažiau nei 3 cm
ir ne daugiau nei 6 cm, ilgis 17-21 cm.
3.2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Svogūnai turi būti išauginti, apdoroti ir pateikti pagal
nustatytus
ir galiojančius ES, LR
kokybės
reikalavimus, standartus, higienos normas.
4.1. Svogūnai turi būti geros kokybės, tipingos veislei
formos ir spalvos, sveiki (be kenkėjų, nepažeisti
mechaniškai, be pašalinių priedų, nepažeisti puvinio ar
pradėję gesti), švarūs, sausi (be perteklinės išorinės
drėgmės), be pašalinio kvapo ir skonio. Svogūnų laiškai
turi būti nupjauti, palikus ne ilgesnius kaip 4 cm galus,
ropelės kietos, nesudygusios, neperaugusios, be
tuščiavidurių ar sukietėjusių stiebų, švaraus paviršiaus
(nežemėti, be šaknų). Svogūno skersmuo ne mažiau nei
60 mm ir ne daugiau nei 80 mm.
4.2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Česnakai turi būti išauginti, apdoroti ir pateikti pagal
nustatytus ir galiojančius ES,
LR kokybės
reikalavimus , standartus , higienos normas. Sveiki (be
kenkėjų, nepažeisti kenkėjų), švarūs (be jokių matomų
pašalinių medžiagų),
šviežios išvaizdos (neapšalę,
nesuvytę, nesudygę, nepažeisti puvinio ar gedimo), be
pašalinio skonio ir kvapo, tipingos veislei formos
Burokėliai turi būti išauginti, apdoroti ir pateikti pagal
nustatytus
ir galiojančius ES, LR
kokybės
reikalavimus, standartus, higienos normas.
Burokėliai turi būti: I klasės , geros kokybės
šakniavaisiai, sveiki (be kenkėjų, nepažeisti kenkėjų),
švarūs (be jokių matomų pašalinių medžiagų), šviežios
išvaizdos (neapšalę, nesukamštėję, nesuvytę, nesudygę,
nepažeisti puvinio ar gedimo), be pašalinio skonio ir
kvapo, tipingos veislei formos (apvalūs), taisyklingi,
lygūs, nepažeisti mechaniškai, išrūšiuoti be defektų
(išskyrus paviršiaus defektus, nekenkiančius išvaizdai,

kg

70

kg

7

kg

420

v

kokybei,
išlaikymui),
be
lapkočių
(nupjauti
nepažeidžiant minkštimo) ir visiškai iki storgalio
nupjauta šaknimi. Šakniavaisių minkštimas turi būti
sultingas, įvairių atspalvių raudonos spalvos, su
neryškiais koncentriniais žiedais. Buroko skersmuo ne
mažiau nei 80 mm ir ne daugiau nei 100 mm.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba pirmai siuntai bei tuo atveju, kai
pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Iš viso:

2777

Grudų malūno produktai, krakmolas ir kt. gaminiai :BVPŽ 15600000-4
Eil.
Nr.

P rekės
pavadinim as

R eikalavim ai, ap rašym ai, techninė specifikacija

1
1

2
Makaronai
įvairių
formų (su
kiaušiniais)

3
Makaronai Įsu kiaušiniais! turi būti pagaminti pagal
maisto produktų gamybos technologinę instrukciją,
atitinkančią HN 15:2004, HN 16:2001, HN 53, (EB)
Nr. 466/2001, HN 54:2008, HN 24:2003 nustatytus
reikalavimus , turi būti be maisto priedų , neleistinų
vaikų maitinimui pagal LR SAM 2014 m. liepos 4 d.
įsakymą Nr. V-769 Dėl LR SAM 2011 m. lapkričio 11
d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo , bendrojo ugdymo mokyklose
ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo (3 priedas).
1.1. Makaronai turi būti pagaminti iš aukščiausios
rūšies kvietinių miltų ir kiaušinių (ne su kiaušinio
pėdsakais).
1.2. Drėgmė - ne daugiau nei 13 proc.
1.3. Rūgštingumas - ne daugiau nei 4 laipsniai.
1.4. Skonis ir kvapas turi būti tipingi makaronams, be
pašalinio skonio ir kvapo.
1.5. Spalva - gelsva.
1.6. Forma - atitinkanti pavadinimą (figūriniai rageliai,
spiralės, kriaukleliai ir pan.)
1.7. Neturi būti deformuotų, nekokybiškų, sulūžusių,
sutrupėjusių makaronų, jie negali būti užkrėsti grūdų ir
miltų kenkėjais.
1.8. Virti makaronai turi išlaikyti savo formą, nesulipti,
nesušokti į gabalus, neišsileisti.
1.9. Tiekiami fasuoti po 0,4 - 1 kg. Pakavimo
medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES
galiojančių reglamentų reikalavimus.
1.10. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM
2002 m. įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM
įsk. Nr. 677, (EB) Nr. 1830/2003. Etiketėje lietuvių
kalba turi būti nurodyta: produkto pavadinimas,
gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, gaminio standartas,
produkto kokybiniai rodikliai (maistinė vertė (g),

Mato
vnt.

Perkamas
kiekis

4
kg

5
50

2

Perlinės
kruopos

3

Miežinės
kruopos

energinė vertė (kcal ar kJ)), sudėtis, laikymo sąlygos,
informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto masė (g),
užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
1.11. Makaronai turi būti laikomi ir gabenami pagal HN
15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
1.12. Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių
kalba surašytas kokybės pažymėjimas arba atžyma
sąskaitoje- faktūroje apie produkcijos kokybę. Tuo
atveju, kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos
kokybės ,kokybės pažymą tiekėjas privalo išduoti su
pirmu pirkėjo pareikalavimu.
Perlinės kruopos turi atitikti LR ŽŪM 2001 m. kovo
8 d. įsak. Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų
kokybės reikalavimų“ reikalavimus:
2.1. Pagamintos iš miežių (nulukštentas miežio grūdas),
1 - o s rūšies. Išvaizda - pailgi, apvaliais galais be
žiedažvynių grūdų branduoliai.
2.2. Spalva - gelsva.
2.3. Skonis - būdingas miežių kruopoms, be pašalinio
kartaus, rūgštaus ar kito pašalinio skonio.
2.4. Kvapas - būdingas miežių kruopoms, be pelėsių ar
kito pašalinio kvapo.
2.5. Drėgmė ne daugiau nei 15 proc.
2.6. Negali būti nenulukštentų ir sugedusių branduolių,
šiukšlinių priemaišų ne daugiau kaip 0,4 proc.
2.7. Pamilčių ne daugiau kaip 0,4 proc.
2.8. Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų
kenkėjais.
2.9. Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų perlinėms kruopoms.
2.10. Tiekiamos perlinės kruopos polietileno
maišeliuose po 0,8-1,0 kg. Supakuotos pagal LST
1479:2006 reikalavimus, pakavimo medžiagos turi
atitikti reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos
normoje HN 16:2001.
2.11. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM
2002 m. Įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM
įsk. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
gaminio standartas, produkto kokybiniai rodikliai
(maistinė vertė (g), energinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto
masė (g/kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
2.12. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju,kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės . Kiekvieną
produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių kalba surašytas
kokybės pažymėjimas arba atžyma sąskaitojefaktūroje apie produkcijos kokybę.
Miežinės kruopos turi atitikti LR ŽŪM 2001 m. kovo
8 d. įsak. Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų
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Avižinės
kruopos

kokybės reikalavimų“ reikalavimus:
3.1. Pirmos rūšies, be žiedažvynių, vienodo dydžio ir
formos smulkinti branduoliai.
3.2. Spalva - gelsva.
3.3. Skonis - būdingas miežių kruopoms, be pašalinio
kartaus, rūgštaus ar kito pašalinio skonio.
3.4. Kvapas - būdingas miežių kruopoms, be pelėsių ar
kito pašalinio kvapo.
3.5. Drėgmė ne daugiau nei 15 proc.
3.6. Šiukšlinių priemaišų ne daugiau kaip 0,4 proc.
3.7. Pamilčių ne daugiau kaip 0,4 proc.
3.8. Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų
kenkėjais.
3.9. Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų miežinėms kruopoms.
3.10. Tiekiamos miežinės kruopos polietileno
maišeliuose po 0,8-1,0 kg. Supakuotos pagal LST
1479:2006 reikalavimus, pakavimo medžiagos turi
atitikti reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos
normoje HN 16:2001.
3.11. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM
2002 m. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM
įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
gaminio standartas, produkto kokybiniai rodikliai
(maistinė vertė (g), energinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto
masė (g/kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
3.12. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės. Kiekvieną
produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių kalba surašytas
kokybės pažymėjimas arba atžyma sąskaitojefaktūroje apie produkcijos kokybę.
Avižinės kruonos turi atitikti LR ZUM 2001 m.
kovo 8 d. įsak. Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir
kruopų kokybės reikalavimų“ :
4.1. Pagamintos iš nulukštentų avižų grūdų .
4.2. Spalva - balta, su kreminiu baltu atspalviu.
4.3. Kvapas - būdingas avižų kruopoms, be suplėkusio,
sudususio ar kito pašalinio kvapo.
4.4. Skonis - būdingas avižų kruopoms, be kartaus,
rūgštaus ar kito pašalinio skonio.
4.5. Drėgmė ne daugiau 12,5 %.
4.6. Neturi būti nekokybiškų - sugedusių grūdų,
šiukšlinių priemaišų ne daugiau nei 0,35 proc.
4.7. Avižinės kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir
miltų kenkėjais.
4.8. Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų avižinėms kruopoms.
4.9.
Tiekiamos
avižinės
kruopos
polietileno
maišeliuose po 0,8-1,0 kg. Supakuotos pagal LST
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Manų
kruopos

1479:2006 reikalavimus, pakavimo medžiagos turi
atitikti reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos
normoje HN 16:2001.
4.10. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM
2002 m. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM
įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
gaminio standartas, produkto kokybiniai rodikliai
(maistinė vertė (g), energinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto
masė (g/kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
4.11. Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių
kalba surašytas kokybės pažymėjimas arba atžyma
sąskaitoje- faktūroje apie produkcijos kokybę. Tiekėjas
privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba
lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei
importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Manu kruopos turi atitikti LR ŽŪM 2001 m. kovo 8
d. įsak. Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų
kokybės reikalavimų“ reikalavimus:
Atrenkamos kvietinių miltų gamybos metu.
Visiškai be lukštų, smulkios.
Spalva, išvaizda - baltos, kreminio arba gelsvo
atspalvio miltingos kruopelės.
Kvapas - būdingas kviečių kruopoms, be aitraus,
pelėsių ar kito pašalinio kvapo.
Skonis - būdingas kviečių kruopoms, be kartaus,
rūgštaus ar kito pašalinio skonio.
Kramtant kruopos neturi grikšėti.
Drėgmė ne daugiau kaip 15,5 %.
Peleningumas ne daugiau kaip 0,6-0,85 %.
Neturi būti pašalinių priemaišų. Kruopos neturi būti
užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais.
Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų manų kruopoms.
Tiekiamos manų kruopos polietileno maišeliuose po
0,8-1,0 kg. Supakuotos pagal LST 1479:2006
reikalavimus, pakavimo medžiagos turi atitikti
reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje
HN 16:2001.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsak. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
gaminio standartas, produkto kokybiniai rodikliai
(maistinė vertė (g), energinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto
masė (g/kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių kalba
surašytas kokybės pažymėjimas arba atžyma
sąskaitoj e- faktūroj e apie produkcij os kokybę. Tiekėj as
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Ryžių
kruopos

7

Grikių
kruopos

privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba
lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei
importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Ryžiai turi atitikti LR ŽŪM 2001 m. kovo 8 d. isak.
Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų
kokybės reikalavimų“, LST ISO 7301:2004 arba
lygiaverčio reikalavimus:
6.1. Aukščiausios rūšies, ilgagrūdžiai plikyti (0,6-1,0
cm), cilindro formos, šlifuoti, neskaidyti grūdai.
6.2. Spalva - gelsvo atspalvio , pusiau skaidrūs.
6.3. Kvapas - būdingas ryžių kruopoms, be suplėkusio,
sudususio ar kito pašalinio kvapo.
6.4. Skonis - būdingas ryžių kruopoms, be kartaus,
rūgštaus ar kito pašalinio skonio.
6.5. Drėgmė ne daugiau 15,5 %.
6.6. Neturi būti neišlukštentų nekokybiškų - sugedusių
grūdų, šiukšlinių priemaišų.
6.7. Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų
kenkėjais.
6.8. Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų ryžių kruopoms.
6.9. Tiekiamos ryžių kruopos polietileno maišeliuose
po 0,8-1,0 kg. Supakuotos pagal LST 1479:2006
reikalavimus, pakavimo medžiagos turi atitikti
reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje
HN 16:2001.
6.10. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM
2002 m. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM
įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
gaminio standartas, produkto kokybiniai rodikliai
(maistinė vertė (g), energinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto
masė (g/kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
6.11 Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių
kalba surašytas kokybės pažymėjimas arba atžyma
sąskaitoje- faktūroje apie produkcijos kokybę.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

Grikiu kruopos turi atitikti LR ŽŪM 2001 m. kovo
8d. įsak. Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų
kokybės reikalavimų“ reikalavimus:
be luobelės, sveiki grikių branduoliai.
Spalva - įvairių atspalvių ruda.
Skonis - būdingas grikių kruopoms, be pašalinio
kartaus, rūgštaus ar kito pašalinio skonio.
Kvapas - būdingas grikių kruopoms, be pelėsių ar kito
pašalinio kvapo.
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Skaldyti
žirniai

Drėgmė ne daugiau nei 14 proc.
Negali būti nenulukštentų, nekokybiškų ir sugedusių
grūdų, šiukšlinių, mineralinių priemaišų.
Kruopos neturi būti užkrėstos grūdų ir miltų kenkėjais.
Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų grikių kruopoms.
Tiekiamos grikių kruopos polietileno maišeliuose po
0,8-1,0 kg. Supakuotos pagal LST 1479:2006
reikalavimus, pakavimo medžiagos turi atitikti
reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje
HN 16:2001.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
gegužės 15 d. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, gaminio standartas, produkto kokybiniai
rodikliai (maistinė vertė (g), energinė vertė (kcal ar
kJ)), laikymo sąlygos, informacija apie kilmės vietą,
įpakavimo neto masė (g/kg), užrašas “Tinka vartoti iki
(data)” .
Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių kalba
surašytas kokybės pažymėjimas arba atžyma
sąskaitoje- faktūroje apie produkcijos kokybę.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Skaldyti žirniai turi atitikti galioiančius LR ZUM, ES
((EB) Nr. 771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95,
(EB) Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011,
(EB) 1221/2008) nustatytus kokybės reikalavimus.
Skaldyti, nepoliruoti, be luobelės, išdžiovinti ir
išvalyti.
Sveiki, neperkaitę, nesupeliję, nepažeisti grūdų
kenkėjų, vienos veislės, vienodo dydžio.
Be mineralinių ir organinių priemaišų.
Kvapas - būdingas žirniams, be pelėsių bei kitų
pašalinių kvapų.
Drėgmė ne daugiau 14,5 %.
Realizacijos terminas neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų žirniams.
Tiekiami fasuoti švariuose sandariuose vienkartiniuose
polipropileno maišuose po 0,8 - 1 kg. Pakavimo
medžiagos ir bendroji pakuotė turi atitikti HN 16:2003
ir (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų
liestis su maistu reikalavimus.
Ženklinami pagal HN 119:2002, (EB) Nr. 1830/2003
dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir
ženklinimo reikalavimus.
Suformuotoje siuntoje tiek atskirai supakuotas
produktas, tiek kiekviena tara turi būti paženklinta
etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
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Pupelės
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Sausi
pusryčiai
(javainiai)

gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas,
produkto kokybiniai rodikliai (100 g maistinė (g) ir
energetinė vertė (kcal ar kJ), laikymo sąlygos,
informacija apie kilmės vietą, taros ar įpakavimo neto
masė (g, kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių kalba
surašytas kokybės pažymėjimas arba atžyma
sąskaitoj e- faktūroj e apie produkcij os kokybę. Tiekėj as
privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba
lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei
importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Pupelės turi atitikti galiojančius LR ZUM, ES ((EB)
Nr. 771/2009, (EB) Nr. 2257/94 irN r. 2898/95, (EB)
Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008) nustatytus kokybės reikalavimus.
Sausos, švarios, nesupelijusios, nepažeistos kenkėjų, be
pašalinio kvapo.
Vienos veislės ir spalvos, vidutinio dydžio.
Supakuotos į polietileninius ar popierinius maišus po
0,4-0,5 kg.
Realizavimo terminai - neviršyti 1/3 standarte
numatytų siūlomai produkcijai realizavimo terminų.
Ženklinamos pagal HN 119:2002, (EB) Nr. 1830/2003
dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir
ženklinimo reikalavimus.
Suformuotoje siuntoje tiek atskirai supakuotas
produktas, tiek kiekviena tara turi būti paženklinta
etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas,
, produkto kokybiniai rodikliai (100 g maistinė (g) ir
energinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo sąlygos,
informacija apie kilmės vietą, taros ar įpakavimo neto
masė (kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti lietuvių kalba
surašytas kokybės pažymėjimas arba atžyma
sąskaitoje- faktūroje apie produkcijos kokybę.Tiekėjas
privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba
lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei
importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju,kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Sausi pusryčiai turi atitikti galiojančius ES, LR
kokybės reikalavimus, turi būti be maisto priedų ,
neleistinų vaikų maitinimui pagal LR SAM 2014 m.
liepos 4 d. įsakymą Nr. V-769 Dėl LR SAM
201 lm.lapkričio 11d. įsakymo Nr.V-964 „Dėl
maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo ,
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (3
priedas).
1.1. Be sintetinių dažiklių, konservantų, aromato ir
skonio stipriklių, be hidrolizuotų riebalų, be GMO. Be
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pašalinių priedų, priemaišų. Dribsniai nesutrupėję,
sveiki, nesulipę, nesušokę.
1.2. Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų sausiems pusryčiams.
1.3. Tiekiami supakuoti į polietileninius pakelius po
0,4-1,0 kg. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN
16:2011 ir ES galiojančių reglamentų reikalavimus.
1.4. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR
ŽŪM 2002 m. įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsk. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, produkto kokybiniai rodikliai (maistinė ir
energinė vertė), įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas
“Tinka vartoti iki (data)” .
1.5. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Kviečiai su Kviečiai su medumi turi atitikti galiojančius ES, LR
medumi
kokybės reikalavimus, turi būti be maisto priedų ,
neleistinų vaikų maitinimui pagal LR SAM 2014 m.
liepos 4 d. įsakymą Nr. V-769 Dėl LR SAM
201 lm.lapkričio 11d. įsakymo Nr.V-964 „Dėl
maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo ,
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (3
priedas).
2.1. Be sintetinių dažiklių, konservantų, aromato ir
skonio stipriklių, be hidrolizuotų riebalų, be GMO. Be
pašalinių priedų, priemaišų. Kviečiai nesutrupėję,
sveiki, nesulipę, nesušokę.
2.2. Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų sausiems pusryčiams.
2.3. Tiekiami supakuoti į polietileninius pakelius po
0,4-1,0 kg. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN
16:2011 ir ES galiojančių reglamentų reikalavimus.
2.4. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR
ŽŪM 2002 m. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, produkto kokybiniai rodikliai (maistinė ir
energinė vertė), įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas
“Tinka vartoti iki (data)” .
2.5. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju,kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
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Bulvių
krakmolas
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Javinukai

Bulviu krakmolas turi būti gaminamas laikantis
reikalavimų, nurodytų LR HN 15:2005:
Aukščiausios rūšies, pagamintas tik iš bulvių.
Sausas, baltos spalvos su kristaliniu blizgesiu.
Kvapas būdingas bulvių krakmolui.
Drėgmė ne daugiau 20 proc..
Be sunkiųjų metalų, laisvųjų mineralinių rūgščių ir
chloro.
Be kitų rūšių krakmolo priemaišų.
Netirpus šaltame vandenyje.
Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų sausam bulvių
krakmolui.
Tiekiamas sveriamas supakuotas į polietileninius
pakelius po 0,5-1,0 kg. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
3.10. Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR
ŽŪM 2002 m. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, produkto kokybiniai rodikliai (maistinė ir
energinė vertė), įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas
“Tinka vartoti iki (data)” .
3.11. Krakmolas turi būti laikomas ir gabenamas pagal
HN 15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Javinukai turi atitikti galioiančius ES, LR kokvbės
reikalavimus, turi būti be maisto priedų , neleistinų
vaikų maitinimui pagal LR SAM 2014 m. liepos 4 d.
įsakymą Nr. V-769 Dėl LR SAM 201 lm.lapkričio 11d.
įsakymo Nr.V-964 „Dėl
maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo , bendrojo ugdymo mokyklose
ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo (3 priedas).Turi būti:.
P ieniniai, be sintetinių dažiklių, konservantų, aromato
ir skonio stipriklių, be hidrolizuotų riebalų, be GMO.
Be pašalinių priedų, priemaišų.
Nesutrupėjusios
form os, sveiki, nesulipę.
Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų realizacijos terminų javainiams.
Tiekiami supakuoti į polietileninius pakelius po 0,41,0 kg. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN
16:2011 ir ES galiojančių reglamentų reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:

kg

18

kg

32

produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, produkto kokybiniai rodikliai (maistinė ir
energinė vertė), įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas
“Tinka vartoti iki (data)” .
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
14

Kvietiniai
miltai

Kvietiniai miltai turi atitikti aukščiausios rūšies LR
ŽŪM 2001 kovo 8 d. įsak. Nr. 52 numatytus
reikalavimus. HN 53:1998; 16:1998 maisto higienos
reikalavimus, tiekiami fasuoti po 2 kg, fasavimo
medžiagos turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių
reglamentų
reikalavimus.
Ženklinama
pagal
galiojančias LR taisykles, HN 119:2002.
Iš viso:

kg

133

489

Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos gaminiai: BVPŽ 15100000-9
Eil.
Nr.

1
1

Prekės
pavadinim as

2
Jautienos
mėsa (be
kaulo),
kumpinė

2

Kiaulienos
mėsa (be
kaulo),
nugarinė

3

Kiaulienos
mėsa (be
kaulo),
kumpinė

R eikalavim ai, aprašym ai, techninė sp ecifikacija

M ato
vnt.

P erkam as
kiekis

3
Atšaldyta, fasuota, atitinkanti SAM 2018-04-10 įsak.
Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos gaminiai turi atitikti
mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių
techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio
ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-560
pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios
rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.
Atšaldyta, fasuota, sveriama, atitinkanti SAM 201804-10 įsak. Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos gaminiai
turi atitikti mėsos gaminių techninio reglamento,
patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos
gaminių techninio reglamento patvirtinimo ir žemės
ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus
aukščiausios
rūšies
mėsos
gaminių
kokybės
reikalavimus.
Atšaldyta, fasuota, atitinkanti SAM 2018-04-10 įsak.
Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos gaminiai turi atitikti
mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių
techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio
ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-560
pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios
rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.

4
kg

5
12

kg

50

kg

45

4

Kiaulienos
mėsa (be
kaulo),
sprandinė

5

Viščiukų
broilerių
ketvirčiai

6

Viščiukų
broilerių
krūtinėlės
filė

7

Viščiukų
broilerių
blauzdelės

8

Viščiukų
broilerių
sparneliai

Atšaldyta, fasuota, atitinkanti SAM 2018-04-10 įsak.
Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos gaminiai turi atitikti
mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių
techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio
ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-560
pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios
rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.
Užšaldytos, pakuotėse, atitinkančios SAM 2018-04-10
įsak. Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos gaminiai turi
atitikti mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių
techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio
ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-560
pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios
rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.
Atšaldytos sveriamos arba pakuotėse, atitinkančios
SAM 2018-04-10 įsak. Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos
gaminiai turi atitikti mėsos gaminių techninio
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78
„Dėl Mėsos gaminių techninio reglamento patvirtinimo
ir žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo
Nr. 3D-560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus
aukščiausios
rūšies
mėsos
gaminių
kokybės
reikalavimus.
Užšaldytos, pakuotėse, atitinkančios SAM 2018-04-10
įsak. Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos gaminiai turi
atitikti mėsos gaminių techninio reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78 „Dėl Mėsos gaminių
techninio reglamento patvirtinimo ir žemės ūkio
ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-560
pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus aukščiausios
rūšies mėsos gaminių kokybės reikalavimus.
Atšaldytos sveriamos arba pakuotėse, atitinkančios
SAM 2018-04-10 įsak. Nr. V-394 reikalavimus. Mėsos
gaminiai turi atitikti mėsos gaminių techninio
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-78
„Dėl Mėsos gaminių techninio reglamento patvirtinimo
ir žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymo
Nr. 3D-560 pripažinimo netekusiu galios“, nustatytus
aukščiausios
rūšies
mėsos
gaminių
kokybės
reikalavimus.
Iš viso:

kg

30

kg

47

kg

150

kg

21

kg

25

380

Žuvis, žuvies gaminiai ir kt. žvejybos produktai: BVPŽ 15200000-0
Eil.
Nr.

Prekės
pavadinim as

R eikalavim ai, aprašym ai, techninė specifikacija

M ato
vnt.

P erkam as
kiekis

1

2

3

4

5

1

Saldyta
jūros
lydekos
filė be
odos ir be
glazūros

2

Lašiša

LST fasuota iki 2 kg, sušaldyta. Atitinkanti SAM 201804-10 įsak. Nr. V - 394 reikalavimus. Žuvininkystės
produktai turi atitikti sveikumo standartus, išdėstytus
2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos
reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame
konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos
reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3
skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2012 m. sausio 11d. komisijos reglamentu
(ES) Nr. 16/2012 (OL 2012 L 8, p. 29).
LST fasuota iki 2 kg, sušaldyta. Atitinkanti SAM 201804-10 įsak. Nr. V - 394 reikalavimus. Žuvininkystės
produktai turi atitikti sveikumo standartus, išdėstytus
2004 m. balandžio 29 d. Europos parlamento ir Tarybos
reglamente (EB) Nr. 853/2004, nustatančiame
konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos
reikalavimus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3
skyrius, 45 tomas, p. 14), su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2012 m. sausio 11d. komisijos reglamentu
(ES) Nr. 16/2012 (OL 2012 L 8, p. 29).
Iš viso:

kg

40

kg

22

62

Pienas ir pieno produktai: BVPŽ 15500000-3
Eit.
Nr.

P rekės
pavadinim as

1
1

2
Pienas

2

Pienas

3

Grietinė

4

Varškė

5

Varškė
grūdėta

R eikalavim ai, aprašym ai, tech n in ė specifikacija

M ato
vnt.

P erkam as
kiekis

3
2,5% rieb. fasuotas nuo 0,9 1 iki 2 1, atitinkantis SAM
2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus.
3,2% rieb. fasuotas nuo 0,9 1 iki 2 1, atitinkantis SAM
2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus.

4
1

5
396

1

396

Natūrali grietinė, 30% rieb., fasuota nuo 380 g iki 500
g, LST 626-1997, atitinkanti SAM 2018-04-10 įsak. V394 reikalavimus. Rauginti pieno gaminiai turi atitikti
Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų
pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei
kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“ .
0,5-9% riebumo, fasuota nuo 0,2 kg iki 1 kg, atitinkanti
SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Varškė ir
varškės gaminiai turi atitikti varškės ir varškės gaminių
kokybės
reikalavimus,
patvirtintus
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11
d. įsakymu Nr. 488 „Dėl varškės ir varškės gaminių
kokybės reikalavimų patvirtinimo“ .
3-7% riebumo, fasuota nuo 0,2 kg iki 0,5 kg, atitinkanti
SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Varškė ir
varškės gaminiai turi atitikti varškės ir varškės gaminių
kokybės
reikalavimus,
patvirtintus
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11

kg

96

kg

156

kg

39

6

Sviestas

7

Sūrio
dešrelė

8

Sūris

9

Tepamas
sūris

10

Glaistytas
varškės
sūrelis

11

Varškės
sūrelis be
glaisto

d. įsakymu Nr. 488 „Dėl varškės ir varškės gaminių
kokybės reikalavimų patvirtinimo“ .
82% riebumo, fasuotas iki 200 gr„ atitink. prival.
kokybės reikalavimus, atitinkantis SAM 2018-04-10
įsak. V-394 reikalavimus. Rauginti pieno gaminiai turi
atitikti Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų
pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei
kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“ .
20-40% riebumo, iki 21 gr„ atitink. prival. kokybės
reikalavimus, patvirtintus ZŪ ministro, atitinkančius
SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Sūriai turi
atitikti sūrių kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m.
birželio 13 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl sūrių kokybės
reikalavimų aprašo patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio
ministro įsakymų, susijusių su privalomaisiais kokybės
reikalavimais, pakeitimo“, nustatytus reikalavimus.
20-45% riebumo, fasuotas nuo 100 g iki 500 g, atitink.
prival. kokybės reikalavimus, patvirtintus ZŪ ministro,
atitinkančius
SAM
2018-04-10
įsak.
V-394
reikalavimus. Sūriai turi atitikti sūrių kokybės
reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.
3D-335 „Dėl sūrių kokybės reikalavimų aprašo
patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų,
susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais,
pakeitimo“, nustatytus reikalavimus.
13-70% riebumo, fasuotas nuo 100 g iki 200 g, atitink.
prival. kokybės reikalavimus, patvirtintus ZŪ ministro,
atitinkančius
SAM
2018-04-10
įsak.
V-394
reikalavimus. Sūriai turi atitikti sūrių kokybės
reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 13 d. įsakymu Nr.
3D-335 „Dėl sūrių kokybės reikalavimų aprašo
patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų,
susijusių su privalomaisiais kokybės reikalavimais,
pakeitimo“, nustatytus reikalavimus.
16-30% riebumo, fasuoti nuo 38 g iki 50g, įvairių
skonių,
atitinkanti SAM 2018-04-10 įsak. V-394
reikalavimus. Varškė ir varškės gaminiai turi atitikti
varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2002 m. gruodžio 11d. įsakymu Nr. 488 „Dėl varškės
ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ .
7-8% riebumo, fasuoti nuo 90 g iki lOOg, įvairių skonių,
atitinkanti SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus.
Varškė ir varškės gaminiai turi atitikti varškės ir varškės
gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11
d. įsakymu Nr. 488 „Dėl varškės ir varškės gaminių
kokybės reikalavimų patvirtinimo“ .

kg

44

kg

48

kg

30

kg

15

kg

71

kg

12

12

Jogurtas

13

Kefyras

14

Jogurtas
natūralus
nesaldintas

1,2-3,5% riebumo, saldintas, nuo 125 g iki 1 kg,
atitinkantis prival. kokybės reikalavimus, patvirtintus
ŽŪ ministro, atitinkantis SAM 2018-04-10 įsak. V-394
reikalavimus. Rauginti pieno gaminiai turi atitikti
Raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimus,
patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2005 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų
pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo bei
kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“ .
2,5-3,2% riebumo, fasuotas nuo 0,9 1 iki 11, atitinkantis
prival. kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro,
atitinkantis SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus.
Rauginti pieno gaminiai turi atitikti Raugintų pieno
gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų pieno gaminių
kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių žemės
ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ .
1,4-10% riebumo, nuo 125 g iki 1 kg, atitinkantis prival.
kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro,
atitinkantis SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus.
Rauginti pieno gaminiai turi atitikti Raugintų pieno
gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. 3D-335 „Dėl Raugintų pieno gaminių
kokybės reikalavimų patvirtinimo bei kai kurių žemės
ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ .
Iš viso:

kg

180

1

120

kg

50

1653

Vaisiai, džemai, uogienės, sultys ir kt. panašus produktai: BVPŽ 15300000-1
Eil.
Nr.

Prekės
pavadinim a
s

R eikalavim ai, aprašym ai, techninė specifikacija

1
1

2
Vaisių,
uogų
sultys
įvairios

2

Negazuota
s stalo
vanduo
Geriamas
vanduo
Konservuo
ti žali
žirneliai

3
4

M ato
vnt.

Perkam as
kiekis

3
100%, 1 1 taroje, AD, atitinkančios SAM 2018-04-10
įsak. Nr. V-394 reikalavimus. Švieži vaisiai ir daržovės
turi atitikti tiekiamų rinkai šviežių vaisių ir daržovių
prekybos standartus, nustatytus 2011 m. birželio 7 d.
Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 543/2011,
kuriuo nustatomos išsamios tarybos reglamento (EB) Nr.
1234/2007 taikymo vaisių bei daržovių ir perdirbtų vaisių
bei daržovių sektoriuose taisyklės (OL 2011 L).
0,5 1 taroje, atitinkantis SAM 2018-04-10 įsak. Nr. V394 reikalavimus.

4
1

5
190

1

3000

5 1 taroje, atitinkančios SAM 2018-04-10 įsak. Nr. V394 reikalavimus.
Konservuoti žirneliai turi atitikti galioiančius LR ZUM,
ES ((EB) Nr. 771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95,
(EB)Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008) nustatytus kokybės reikalavimus.
7.1. Aukščiausios rūšies, sveiki, rūšiuoti, ne minkšti,
nesukirmiję, nepernokę.

1

300

kg

41

v

__

5

Konser
vuoti
kukurūzai

6

Įvairių
uogų ir
vaisių
uogienė

7.2. Skonis ir kvapas - būdingas konservuotiems
žirneliams, be pašalinio skonio ir kvapo.
7.3. Marinatas skaidrus, krakmolas neišsiskyręs.
7.4. Neturi būti anksčių liekanų.
7.5. Realizavimo terminai neturi viršyti 1/3 standarte
numatytų
realizacijos
terminų
konservuotiems
žirneliams.
7.6. Tiekiami stiklinėje taroje po 400 - 800 g. Pakavimo
medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES
galiojančių reglamentų reikalavimus.
7.7. Ženklinami pagal HN 119:2002, (EB) Nr. 1830/2003
dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš
jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir
ženklinimo reikalavimus.
7.8. Suformuotoje siuntoje tiek atskirai supakuotas
produktas, tiek kiekviena tara turi būti paženklinta
etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas,
sudėtis, grynoji masė, produkto kokybiniai rodikliai (100
g maistinė (g) ir energetinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, taros ar įpakavimo
neto masė (g), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
7.9. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
turi atitikti galiojančius LR ŽŪM, ES EEB) Nr.
771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95, (EB)
Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008) nustatytus kokybės reikalavimus.

Uogienė turi atitikti nustatvtus kokvbės reikalavimus,
patvirtintus LR ŽŪ ministro 2000 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų
techninio reglamento patvirtinimo“ ir 2000 m. vasario 29
d. įsakymu Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų
techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 2003 m.
spalio 24 d. Nr. 3D-455, galiojančius ES kokybės
reikalavimus, turi būti be maisto priedų neleistinų vaikų
maitinimui pagal LR SAM 2014 m. liepos 4 d. įsakymą
Nr. V-769 Dėl LR SAM 201 lm.lapkričio 11d. įsakymo
Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio
ugdymo , bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės
globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(3 priedas) , Lietuvos gamintojų .
Turi būti patiekiama ne mažiau 3 rūšių uogienių. Uogos
turi sudaryti ne mažiau nei 40 %. Sudėtyje neturi būti
maisto priedų.
Tiekiama
stiklainiuose po 500-1000 g. Pakavimo
medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES
galiojančių reglamentų reikalavimus.
Ženklinamos pagal HN 119:2002, (EB) Nr. 1830/2003.
Suformuotoje siuntoje tiek atskirai supakuotas produktas,
tiek kiekviena tara turi būti paženklinta etikete, kurioje

kg

11

kg

26

7

8

9

lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, produkto pavadinimas, sudėtis, produkto
kokybiniai rodikliai (100 g maistinė (g) ir energetinė
vertė (kcal ar kJ)), laikymo sąlygos, informacija apie
kilmės vietą, taros ar įpakavimo neto masė (g), užrašas
“Tinka vartoti iki (data)” .
2.5. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba pirmai siuntai bei tuo atveju ,kai
pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Džemas ar turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus, patvirtintus
marmela
LR ZŪ ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60
das
įv. „Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento
Vaisių ar patvirtinimo“ ir 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61
uogų
„Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 2003 m. spalio 24
d. Nr. 3D-455 ,
galiojančius ES kokybės
reikalavimus,turi būti be maisto priedų, neleistinų vaikų
maitinimui pagal LR SAM 2014 m. liepos 4 d. įsakymą
Nr. V-769 Dėl LR SAM 201 lm.lapkričio 11d. įsakymo
Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio
ugdymo , bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės
globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(3 priedas),
Sirupas iš turi atitikti nustatytus kokybės reikalavimus, patvirtintus
įv. uogų ar LR ZŪ ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60
vaisių
„Dėl džemų ir panašių produktų techninio reglamento
patvirtinimo“ ir 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61
„Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų techninio
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 2003 m. spalio 24
d. Nr. 3D-455 ,
galiojančius ES kokybės
reikalavimus,turi būti be maisto priedų, neleistinų vaikų
maitinimui pagal LR SAM 2014 m. liepos 4 d. įsakymą
Nr. V-769 Dėl LR SAM 201 lm.lapkričio 11d. įsakymo
Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio
ugdymo , bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės
globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(3 priedas),
Apelsinai
Apelsinai turi būti išauginti, apdoroti, pateikti pagal
kokybės reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES
((EB) Nr. 771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95,
(EB)Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008), LR reglamentais, standartais, higienos
normomis.
Apelsinai pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius kaip
antros klasės reikalavimus: apelsinai turi būti geros
kokybės (nepažeisti, nesugedę, švarūs, be jokių matomų
pašalinių medžiagų, be pašalinio kvapo ir (arba) skonio,
neapdžiūvę, subrendę, saldūs, sultingi), sveiki (be
kenkėjų, nepažeisti puvinio, nesupuvę, nepradėję gesti),
tipingos veislei formos, dydžio ir spalvos, išrūšiuoti, be
defektų (išskyrus defektus, nekenkiančius išvaizdai,
kokybei, išsilaikymui). Apelsino svoris - 200-250 g.
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turi būti išauginti, apdoroti, pateikti pagal kokybės
reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES ((EB) Nr.
771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95, (EB)
Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008), LR reglamentais, standartais, higienos
normomis.
3.1. Mandarinai pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius
kaip antros klasės reikalavimus: mandarinai turi būti
geros kokybės (nepažeisti, nesugedę, švarūs, be jokių
matomų pašalinių medžiagų, be pašalinio kvapo ir (arba)
skonio, neapdžiūvę, subrendę, saldūs, sultingi), sveiki (be
kenkėjų, nepažeisti puvinio, nesupuvę, nepradėję gesti),
tipingos veislei formos, dydžio ir spalvos, išrūšiuoti, be
defektų (išskyrus defektus, nekenkiančius išvaizdai,
kokybei, išsilaikymui). Mandarino svoris - 80-110 g.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą
arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba
(jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Citrinos turi būti išaugintos, apdorotos, pateiktos pagal
kokybės reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES
((EB) Nr. 771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95,
(EB) Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008), LR reglamentais, standartais, higienos
normomis.
6.1. Citrinos pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius kaip
antros klasės reikalavimus: turi būti geros kokybės
(nepažeistos, nesugedę, švarios, be jokių matomų
pašalinių medžiagų, be pašalinio kvapo ir (arba) skonio,
neapdžiūvę, subrendę), sveikos (be kenkėjų, nepažeistos
puvinio, nesupuvę, nepradėję gesti), tipingos veislei
formos, dydžio ir spalvos, išrūšiuotos, be defektų
(išskyrus defektus, nekenkiančius išvaizdai, kokybei,
išsilaikymui). Citrinos svoris 120-150 g.
6.2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Kriaušės turi būti išaugintos, apdorotos, pateiktos pagal
kokybės reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES
((EB) Nr. 771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95,
(EB) Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008), LR reglamentais, standartais, higienos
normomis.
5.1. Kriaušės pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius kaip
antros klasės reikalavimus: kriaušės turi būti geros
kokybės (nepažeistos, nesugedę, švarios, be jokių
matomų pašalinių medžiagų, be pašalinio kvapo ir (arba)
skonio, neapdžiūvę, subrendę, nepernokę, saldžios),
sveikos (be kenkėjų, nepažeistos puvinio, nesupuvę,
nepradėję gesti), tipingos veislei formos, dydžio ir
spalvos, išrūšiuotos, be defektų (išskyrus defektus,
nekenkiančius
išvaizdai,
kokybei,
išsilaikymui).
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Kriaušės svoris 130-150 g. “Conference” veislės arba
lygiavertės.
5.2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Bananai turi būti išauginti, apdoroti, pateikti pagal
kokybės reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES
((EB) Nr. 771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95,
(EB) Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008), LR reglamentais, standartais, higienos
normomis.
2.1. Bananai pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius kaip
antros klasės reikalavimus: bananai turi būti geros
kokybės (nepažeisti, nesugedę, švarūs, be jokių matomų
pašalinių medžiagų, be pašalinio kvapo ir (arba) skonio,
nepernokę, nepajuodę), sveiki (be kenkėjų, nepažeisti
puvinio, nesupuvę, nepradėję gesti), žaliai geltonos ar
šviesiai geltonos spalvos, išrūšiuoti, be defektų (išskyrus
defektus,
nekenkiančius
išvaizdai,
kokybei,
išsilaikymui). Banano svoris 180-230 g. Tiekiami
supakuoti dėžėse. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti
HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų reikalavimus.
2.2. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu, pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
turi būti išauginti, apdoroti, pateikti pagal kokybės
reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES ((EB) Nr.
771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95, (EB)
Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008), LR reglamentais, standartais, higienos
normomis.
pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius kaip antros klasės
reikalavimus: kiviai turi būti geros kokybės (nepažeisti,
nesugedę, švarūs, be jokių matomų pašalinių medžiagų,
be pašalinio kvapo ir (arba) skonio, nepernokę,), sveiki
(be kenkėjų, nepažeisti puvinio, nesupuvę, nepradėję
gesti).
turi būti išaugintos, apdorotos, pateiktos pagal kokybės
reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES ((EB) Nr.
771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95, (EB)
Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008), LR reglamentais, standartais, higienos
normomis.
pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius kaip antros klasės
reikalavimus: vynuogės turi būti geros kokybės
(nepažeistos, nesugedę, švarios, be jokių matomų
pašalinių medžiagų, be pašalinio kvapo ir (arba) skonio,
nepernokę,), sveikos (be kenkėjų, nepažeistos puvinio.
1. Obuoliai turi būti išauginti, apdoroti, pateikti pagal
kokybės reikalavimus, patvirtintus galiojančiais ES, LR
reglamentais, standartais, higienos normomis.
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Obuoliai pagal kokybę turi atitikti ne žemesnius kaip
pirmos klasės reikalavimus: obuoliai turi būti labai geros
kokybės (neapšalę, nesuvytę, neapdaužyti, neįtrūkę,
nepažeisti mechaniškai, be gedimo žymių, be pašalinių
priedų), nepažeistas vaiskotis arba be vaiskočio, jei šalia
esanti obuolio odelė nepažeista, sveiki (be kenkėjų,
nepažeisti puvinio, nesupuvę, nepradėję gesti), šviežios
išvaizdos (minkštimas visiškai sveikas), tipingos veislei
formos, dydžio ir spalvos, išrūšiuoti, be defektų (išskyrus
defektus,
nekenkiančius
išvaizdai,
kokybei,
išsilaikymui), obuolio skersmuo ne mažiau 50 mm ir ne
daugiau kaip 75 mm. Obuoliai atitinkantys patvirtintus
(EB) Nr. 1221/2008 reikalavimus.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą
arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba
(jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Švieži agurkai turi atitikti galiojančius LR ŽŪM, ES,
HN nustatytus reikalavimus:
I klasės , Ilgavaisiai arba trumpavaisiai (ilgis 10-12 cm,
skersmuo 3-5 cm) pagal sezoną.
Sveiki, švieži, kieti, perrinkti, pakankamai subrendę
(nepemokę ar nesunokę), nepageltę ir neapvytę, švarūs,
be kenkėjų (nepažeisti ligų), nekartus, ne per daug drėgni
(nesupuvę), be pašalinio kvapo, skonio ir priemaišų,
nepažeisti mechaniškai, nepradėję gesti.
Spalva būdinga agurkų veislei.
Agurkai privalo būti patikrinti dėl sunkiųjų metalų (švino
ir kadmio) kiekio.
Visų agurkų pakuočių turinys turi būti vienodas. Jose turi
būti tik tos pačios kilmės, veislės ar tipo, kokybės ar
dydžio agurkai. Kiekvienos pakuotės matomoji dalis turi
atitikti visą pakuotės turinį.
Ženklinama pagal HN 119:2002. Kiekviena pakuotė
(dėžė) turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba
turi būti nurodyta: produkto pavadinimas, tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą
arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba
(jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Švieži pomidorai turi atitikti galiojančius LR ŽŪM, ES,
HN nustatytus reikalavimus:
Apvalieji.
Visi pomidorai turi būti švarūs, be šakelių, sveiki
(nesupuvę, mechaniškai nepažeisti), sausi, perrinkti, be
pašalinio kvapo, skonio ir priemaišų. Pomidorai turi būti
geros kokybės, turėti veislei būdingus požymius,
neįtrūkę, be žalių dėmių, pakankamai tvirtu minkštimu.
Gali būti su nedideliais formos, spalvos pokyčiais, odelės
defektais ar užgijusiais įtrūkimais, labai mažais
suspaudimais. Siuntose negali būti pradėjusių gesti,
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peraugusių ar netinkamų vartoti pomidorų.
Vidutinio dydžio, skersmuo 45 - 60 mm.
Pomidorai privalo būti patikrinti dėl sunkiųjų metalų
(švino ir kadmio) kiekio.
Ženklinama pagal HN 119:2002. Kiekviena pakuotė
(dėžė) turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba
turi būti nurodyta: produkto pavadinimas, tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą
arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba
(jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu, pirmai
siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
Pekino konūstai turi būti išauginti, apdoroti ir pateikti
pagal nustatytus ir galiojančius ES, LR kokybės
reikalavimus, standartus, higienos normas.
Pekino kopūstai turi būti geros kokybės,I klasės , sveiki
(be kenkėjų, nepažeisti kenkėjų, be pašalinio skonio ir
kvapo), šviežios išvaizdos (neapšalę, nesuvytę,
nepažeisti puvinio, nesupuvę, nepradėję gesti), tipingos
veislei formos, nesumušti, nepažeisti mechaniškai, be
pašalinių priedų, be defektų (išskyrus paviršiaus
defektus, nekenkiančius išvaizdai, kokybei, išlaikymui),
švaraus paviršiaus, gūžės tankios ir stipriai susuktos,
kietos, taisyklingai nupjautu kotu. Pekino kopūsto svoris
-0 ,8 -1 ,2 kg.
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą
arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba
(jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu pirmai
siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos pretenzijos dėl
produkcijos kokybės.
turi atitikti galioiančius LR ŽŪM, ES (YEB) Nr.
771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95, (EB)
Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008) nustatytus kokybės reikalavimus.
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turi atitikti galioiančius LR ŽŪM, ES (YEB) Nr.
771/2009, (EB) Nr. 2257/94 ir Nr. 2898/95, (EB)
Nr.46/2003, (EB) Nr. 48/2003, (EB) 157/2011, (EB)
1221/2008) nustatytus kokybės reikalavimus.
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Turi atitikti
nustatytus kokybės reikalavimus,
patvirtintus LR ŽŪ ministro 2000 m. vasario 29 d.
įsakymu Nr. 60 „Dėl džemų ir panašių produktų
techninio reglamento patvirtinimo“ ir 2000 m. vasario 29
d. įsakymu Nr. 61 „Dėl vaisių sulčių ir panašių produktų
techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“ 2003 m.
spalio 24 d. Nr. 3D-455 , galiojančius ES kokybės
reikalavimus, turi būti be maisto priedų, neleistinų vaikų
maitinimui pagal LR SAM 2014 m. liepos 4 d. įsakymą
Nr. V-769 Dėl LR SAM 201 lm.lapkričio 11d. įsakymo
Nr.V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio
ugdymo , bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės

kg

9

globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(3 priedas)
Iš viso

4433

Duona ir pyrago gaminiai: BVPŽ 15613000-8, 15811200-8
Eil.
Nr.

Prekės
pavadinim as

1
1

2
Duona
juoda

2

Duona
kvietinė
(šviesi)

3

Viso grūdo
duona

4

Batonas

R eikalavim ai, aprašym ai, techninė sp ecifikacija

M ato
vnt.

Perkam as
kiekis

3
Pjaust. pagal standartą LST 1129-97 polit. plėv., atitinka
SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Duonos ir
pyrago kepiniai turi atitikti duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo,
gamybos
ir prekinio
pateikimo
techniniame
reglamente,
patvirtiname
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento
ir
miltinės
konditerijos
gaminių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento aptvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Pjaust. pagal standartą LST 1129-97 polit. plėv., atitinka
SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Duonos ir
pyrago kepiniai turi atitikti duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo,
gamybos
ir prekinio
pateikimo
techniniame
reglamente,
patvirtiname
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento
ir
miltinės
konditerijos
gaminių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento aptvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Pjaust. pagal standartą LST 1129-97 polit. plėv., atitinka
2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Duonos ir pyrago
kepiniai turi atitikti duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo,
gamybos
ir prekinio
pateikimo
techniniame
reglamente,
patvirtiname
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento
ir
miltinės
konditerijos
gaminių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento aptvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Pjaustyti, a/r. miltų D550, atitinkantis SAM 2018-0410 įsak. V-394 reikalavimus. Duonos ir pyrago kepiniai
turi atitikti duonos ir pyrago kepinių apibūdinimo,
gamybos ir prekinio pateikimo techniniame reglamente,
patvirtiname Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl duonos
ir pyrago kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio
pateikimo techninio reglamento ir miltinės konditerijos
gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo
techninio
reglamento
aptvirtinimo“,
nustatytus
reikalavimus.

4
kg

5
25

kg

55

kg

9

kg

195

5

Bandelės su
įvairaus
skonio
įdaru

6

Džiūvėsėliai

7

Sausainiai

Atitinka 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Duonos
ir pyrago kepiniai turi atitikti duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo,
gamybos
ir prekinio
pateikimo
techniniame
reglamente,
patvirtiname
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento
ir
miltinės
konditerijos
gaminių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento aptvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Malti LST 1808-2003 fasuoti iki 1 kg, atitinka SAM
2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus. Duonos ir pyrago
kepiniai turi atitikti duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo,
gamybos
ir prekinio
pateikimo
techniniame
reglamente,
patvirtiname
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento
ir
miltinės
konditerijos
gaminių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento aptvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Atitinka SAM 2018-04-10 įsak. V-394 reikalavimus.
Duonos ir pyrago kepiniai turi atitikti duonos ir pyrago
kepinių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo
techniniame
reglamente,
patvirtiname
Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. 3D-794 „Dėl duonos ir pyrago kepinių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento
ir
miltinės
konditerijos
gaminių
apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio
reglamento aptvirtinimo“, nustatytus reikalavimus.
Iš viso

kg

140

kg

9

kg

80

513

Įvairus maisto produktai: BVPŽ 15800000-6; 15411100-3
Eil.
Nr.

1
1

Prekės
pavadinim as

2
Aliejus
saulėgrąžų

R eikalavim ai, aprašym ai, tech n in ė sp ecifikacija

M ato
vnt.

P erkam as
kiekis

3
Saulėgražu aliejus turi atitikti privalomuosius
maistinio aliejaus kokybės reikalavimus, patvirtintus
LR ŽŪM 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 155„Dėl
privalomųjų maistinio augalinio aliejaus kokybės
reikalavimų“, atitinkantis direktyvos 76/621/EEB
reikalavimus , taip pat turi būti be maisto priedų ,
neleistinų vaikų maitinimui pagal LR SAM 2014 m.
liepos 4 d. įsakymą Nr. V-769 Dėl LR SAM
201 lm.lapkričio 11d. įsakymo Nr.V-964 „Dėl
maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo ,
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (3
priedas).
Aliejus turi būti pagamintas, nenaudojant genetiškai
modifikuotų žaliavų ir konservantų.
.Turi būti rafinuotas, tinkantis kepimui, virimui,

4
1

5
30

2

Aliejus rapsų

3

Aliejus
nerafinuotas
saulėgrąžų

4

Kiaušiniai

salotoms.
Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir
ES galiojančių reglamentų reikalavimus.
Tiekiama produkcija turi būti išpilstyta į vienkartinę
tarą po 1-1,5 1.
Vienkartinė tara turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR
ŽŪM 2002 m. gegužės 15 d. įsak. Nr. 170, HN
119:2002, patvirtinta SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje
lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto
pavadinimas, kiekis (L), gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, ingredientų sudėtis (proc.), apdorojimo
būdas, produkto paskirtis, informacija apie kilmės
vietą, užrašas "Tinka vartoti iki (data)", 100 g maistinė
ir energinė vertė, laikymo sąlygos.
Aliejus turi būti laikomas ir gabenamas pagal HN
15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
LST, rafinuotas, fasuotas 1 1, atitinkantis prival.
kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro,
atitinkantis SAM 2018-04-10 įsak. Nr. V-394
reikalavimus.
LST, nerafinuotas, fasuotas 1 1, atitinkantis prival.
kokybės reikalavimus, patvirtintus ŽŪ ministro,
atitinkantis SAM 2018-04-10 įsak. Nr. V-394
reikalavimus.
Kiaušiniai turi atitikti Tarybos reglamentą (EEC) Nr.
1907/90 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2295/2003 ,
Maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos
reikalavimus , patvirtintus LR VMVT direktoriaus
2001.12.21 įsakymu Nr.565 -6 punktas.
Kiaušiniai turi būti:
A klasės, M svorio kategorijos (AM), atitinkantys
galiojančių ES reglamentų reikalavimus.
Švieži, švarūs, nesutrūkę, neapkrėsti salmonelioze,
ženklinti nenuplaunamais, virinimui atspariais dažais,
kuriais galima ženklinti žmonių maistui skirtus
produktus pagal higienos normos reikalavimus.
Kiekvieną produkcijos siuntą turi lydėti pažyma, kad
tiekiama produkcija neapkrėsta salmonelioze.
AM kategorijos kiaušinių vieneto svoris - 53-63g.
Kiaušiniai tiekiami švieži, švariose, sveikose, sausose,
tvirtose kartoninėse dėžėse (padėkliukuose po 10-30
vnt.), užtikrinančiose vežamų kiaušinių kokybę.
Dėžės su produkcija turi būti apklijuotos lipnia juosta.
Visos dėžės privalo būti pažymėtos etikete, kurioje turi
būti nurodyta produkcijos pavadinimas, spalva, klasė,
svorio kategorija, vienetų skaičius, neto svoris,
gamintojas ir jo adresas, įmonės kodas, partijos
ženklinimas, rūšiuotojo kodas, rūšiavimo data, tinka

1

24

1

6

vnt.

2800

5

Valgomoji
joduota
druska

6

Cukrus

vartoti iki (nurodant datą), standarto numeris,
veterinarijos priežiūros žymuo (spaudas).
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Druska su iodu turi atitikti LST 1930:2003 arba
lygiavertį. Druskos kristalai turi būti rupūs, birūs,
nesušokę, turintys 20-40 mg/kg jodo, natrio chlorido
kiekis ne mažiau nei 98,3 proc., be pašalinių priemaišų,
drėgmė ne daugiau nei 0,7 proc. Skonis ir kvapas būdingas joduotai druskai. Spalva - balta, su
atspalviais: pilkšva, gelsva ir pan., priklausomai nuo
druskos kilmės.
.Supakuota po 1 kg. Pakavimo medžiagos ir tara turi
atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
laikymo sąlygos, informacija apie kilmės vietą,
įpakavimo neto masė (kg), užrašas “Tinka vartoti iki
(data)” .
Druska turi būti laikoma ir gabenama pagal HN
15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Cukrus turi atitikti LR ŽŪM 2007 m. lienos 9 d. isak.
Nr.3D-325 bei HN 54:2008 (patvirtintos LR SAM
2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-884)
reikalavimus: Baltas arba su gelsvu atspalviu, sausas,
be pašalinių priemaišų. Be pašalinio kvapo.
Supakuotas maišeliuose po 1 kg. Pakavimo medžiagos
ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių
reglamentų reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
Įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
gaminio standartas, produkto kokybiniai rodikliai
(maistinė vertė (g), energinė vertė (kcal ar kJ)), laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto
masė (kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)” .
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku

kg

28

kg

198

7

Džiovinti
vaisiai,
razinos

8

Kakava

vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos .
turi atitikti galiojančius ES, LR nustatytus kokybės
reikalavimus, patvirtintus LR ZŪ ministro 2001m.
rugsėjo 28d. įsakymu Nr. 340 „Dėl privalomųjų razinų
kokybės reikalavimų“ .
Be kauliukų, švarios, be pašalinių priedų (nežemėtos),
be nesubrendusių ir (arba) neišsivysčiusių uogų,
stiebelių dalių, žiedkočių, nepažeistos mechaniškai, be
pašalinių augalinės kilmės, mineralinių ir kitų
priemaišų, nesulipusios į gumuliukus, be aliejaus,
cukraus, konservantų, kitų priedų.
Nepažeistos ligų ir kenkėjų, be gyvų bet kokios
vystymosi stadijos vabzdžių arba erkių, be pašalinio
kvapo ir skonio, be pelėsio.
Drėgmė - 13-18 proc.
Realizavimo terminai - neviršyti 1/3 standarte
numatytų siūlomai produkcijai realizavimo terminų.
Supakuotos po 1 - 12 kg. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Ženklinamos pagal HN 119:2002, (EB) Nr. 1830/2003
dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų
pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir
ženklinimo reikalavimus.
Tiek suformuota siunta, tiek atskirai supakuoto
produkto kiekviena tara turi būti paženklinta etikete,
kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei
tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, produkto
kokybiniai rodikliai, 100 g maistinė (g) ir energinė
vertė (kcal ar kJ), laikymo sąlygos, informacija apie
kilmės vietą, taros ar įpakavimo neto masė (kg), užrašas
“Tinka vartoti iki (data)” .
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Natūrali kakava turi atitikti LR ŽŪM įsak. Nr.3D325 (2007 m. liepos 9 d.) bei HN 54:2008 (patvirtintos
LR SAM 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-884)
reikalavimus:
Kakavos milteliai turi būti pagaminti iš kakavos pupų,
sausi, birūs, be kruopelių, nesušokę, šviesiai rudos
spalvos, be pilko atspalvio, be pašalinių priedų ir
priemaišų.
Skonis ir kvapas - būdingas kakavos milteliams.
Riebumas - mažesnio riebumo (10-15 proc.).
Supakuoti po 0,1 - 0,5 kg. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
gegužės 15 d. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti

kg

19

kg

4

9

Vanilinis
cukrus

10

Lauro lapai

nurodyta: produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, gaminio standartas, produkto energinė vertė
(kcal ar kJ), laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, įpakavimo neto masė (kg), užrašas “Tinka vartoti
iki (data)” .
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Vanilinis cukrus fasuotas po 50-100 g, aromatingo
kvapo, sausas, nesulipęs.
Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir
(EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus. Tiekiama
produkcija vienkartinėje taroje polietileno ar
popieriniuose maišeliuose po 0,05-0,1 kg.
Ženklinama pagal HN 119:2002 (13 punkto ir (EB)
Nr. 1830/2003 reikalavimus. Vienkartinė tara turi būti
paženklinama etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto
pavadinimas, produkto kokybiniai rodikliai, 100 g.
maistinė (baltymai, riebalai, angliavandeniai) vertė g,
energinė vertė kcal ar kJ, laikymo sąlygos, sudėtis,
informacija apie kilmės vietą, taros ar įpakavimo neto
masė (kg), užrašas „Tinka vartoti iki“ .
Laikomas ir gabenamas pagal HN 15:2005, (EB) Nr.
37/2005 reikalavimus.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Lauro lapai turi būti tipingi su veislei būdingais
požymiais, labai geros kokybės (sausi, nesutrinti, be
gedimo požymių, be pašalinių priedų ir kvapų), sveiki
(be kenkėjų), negali būti lapų, šakelių nuolaužų ar
kitokių pašalinių priemaišų.
.Supakuota po 5 0 - 1000 g. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, sudėti s , gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas “Tinka
vartoti iki (data)” .
Lauro lapai turi būti laikomi ir gabenami pagal HN
15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku

kg

1

kg

1

11

Kepimo
milteliai

12

Juodi pipirai
malti

13

Kvepiantieji
pipirai malti

14

Prieskoninės
žolelės

vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Supakuota po 50 - 1000 g. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, sudėti s , gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas “Tinka
vartoti iki (data)” .

Juodieji ninirai (malti) turi būti sausi, birūs, aštraus
aromato, be pašalinio kvapo, be pašalinių priedų ir
priemaišų, drėgmė ne daugiau nei 12 proc.
Supakuota po 50 - 500 g. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, sudėtis, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas “Tinka
vartoti iki (data)” .
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
.Kvapnieji pipirai (malti) turi būti sausi, birūs,
būdingo kvapniesiems pipirams aromato, be pašalinio
kvapo, be pašalinių priedų ir priemaišų, drėgmė ne
daugiau nei 12 proc.
Supakuota po 50 - 300 g. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
Įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
laikymo sąlygos, informacija apie kilmės vietą,
įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas “Tinka vartoti iki
(data)” .
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
kvapniam prieskoniniu žolelių mišinvs turi būti
geros kokybės, tinkantis sriuboms, mėsai, žuviai,
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Pipirai juodi
žirneliais
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Pipirai
kvepiantieji
žirneliais

salotoms, padažams gaminti. Pagamintas iš rozmarinų,
čiobrelių, bazilikų, mairūnų, raudonėlių, pankolio sėklų
miltelių arba lygiavertis. Be druskos. Prieskonių
mišinys turi būti sausas, be gedimo žymių, be pašalinių
priedų, priemaišų ir kvapų, be kenkėjų, pelėsių.
Supakuota po 30 - 100 g vienkartinėje taroje
polietileniniuose maišeliuose. Pakavimo medžiagos ir
tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių
reglamentų reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
gegužės 15 d. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsk. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, ingredientų sudėtis procentais, laikymo
sąlygos, informacija apie kilmės vietą, produkto
kokybiniai rodikliai (maistinė ir energinė vertė),
įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas “Tinka vartoti iki
(data)” .
Daržovių prieskoniai be druskos turi būti laikomi ir
gabenami pagal HN 15:2005, (EB) Nr. 37/2005,
direktyvos 92/1/EEB reikalavimus.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
Juodieji ninirai turi būti sausi, birūs, aštraus aromato,
be pašalinio kvapo, be pašalinių priedų ir priemaišų,
drėgmė ne daugiau nei 12 proc.
Supakuota po 50 - 500 g. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
gegužės 15 d. įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: produkto pavadinimas, sudėtis, gamintojo
bei tiekėjo rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie
kilmės vietą, įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas
“Tinka vartoti iki (data)” .
Kvepiantieji pipirai turi būti sausi, birūs, aštraus
aromato, be pašalinio kvapo, be pašalinių priedų ir
priemaišų, drėgmė ne daugiau nei 12 proc.
Supakuota po 50 - 500 g. Pakavimo medžiagos ir tara
turi atitikti HN 16:2011 ir ES galiojančių reglamentų
reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsak. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, sudėtis, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės
vietą, įpakavimo neto masė (g, kg), užrašas “Tinka
vartoti iki (data)” .
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Kmynai

tipingi su veislei būdingais
požymiais, labai geros kokybės (sausi, nesutrinti, be
gedimo žymių, be pašalinių priedų ir kvapų,
nesupeliję), sveiki (be kenkėjų). Negali būti lapų,
stiebelių nuolaužų ar kitokių pašalinių priemaišų. Be
GMO , atitinkantys L S I EN ISO 6465:2009/P:2013 .
Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir
ES galiojančių reglamentų reikalavimus.
Vienkartinė tara turi būti paženklinta pagal LR
galiojančias ženklinimo taisykles, patvirtintas LR
ŽŪM 2002 m. gegužės 15 d. įsak. Nr. 170, HN
119:2002, patvirtinta SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje
lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto
pavadinimas, kiekis, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
informacija apie kilmės vietą, užrašas "Tinka vartoti iki
(data)", 100 g maistinė ir energinė vertė, laikymo
sąlygos.
Kmynai turi būti laikomi ir gabenami pagal HN
15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
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Arbatžolių
juoda
arbata

A r b a t ž o liu i u o d ą a r b a t a tu r i b ū ti:
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K m ynai

tu r i

b ū ti

Vidutinio stambumo lapų (ne mažesnės nei BOPF
klasės).
Sausa, biri, be pašalinių priedų ir kvapų.
Supakuota po 100 - 1000 g vienkartiniuose švariuose
sausuose
sandariuose
maišeliuose.
Pakavimo
medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES
galiojančių reglamentų reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ŽŪM 2002 m.
gegužės 15 d. įsak. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta
SAM įsak. Nr. 677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti
nurodyta: produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo
rekvizitai, sudėtis, standartas, laikymo sąlygos,
informacija apie kilmės vietą, įpakavimo neto masė (g),
užrašas “Tinka vartoti iki (data)”.
Arbata turi būti laikoma ir gabenama pagal HN
15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

19

Žolelių
arbata

Ž o le lių a r b a t a tu r i b ū ti:

Melisos, čiobrelių, mėtų, ramunėlių arba lygiavertė 100% džiovintos, sausos žolelės.
Sausa, biri, be pašalinių priedų ir kvapų.
Supakuota po 50 - 200 g vienkartiniuose švariuose
sausuose
sandariuose
maišeliuose.
Pakavimo
medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir ES
galiojančių reglamentų reikalavimus.
Pakuotė turi būti paženklinta pagal LR galiojančias
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Saldainiai
įvairūs

ženklinimo taisykles, patvirtintas LR ZUM 2002 m.
Įsk. Nr. 170, HN 119:2002, patvirtinta SAM įsk. Nr.
677. Etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodyta:
produkto pavadinimas, gamintojo bei tiekėjo rekvizitai,
sudėtis, standartas, laikymo sąlygos, informacija apie
kilmės vietą, įpakavimo neto masė (g), užrašas “Tinka
vartoti iki (data)” .
Arbata turi būti laikoma ir gabenama pagal HN
15:2005, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB
reikalavimus.
Tiekėjas
privalo
pateikti
gamintojo
kokybės
pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą
originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku
vertimu pirmai siuntai bei tuo atveju, kai pareiškiamos
pretenzijos dėl produkcijos kokybės.
turi atitikti LST 1809:2003 arba lygiavertį, turi būti be
maisto priedų , neleistinų vaikų maitinimui pagal LR
SAM 2014 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. N - 1 6 9 Dėl LR
SAM 2011 m.lapkričio 11d. įsakymo Nr.V-964 „Dėl
maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo ,
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos
įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (3
priedas).

Iš viso
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