
LIGONINĖS PACIENTŲ (DIETINIO) MAITINIMO PASLAUGOS 

 

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS 
 

1. Perkančiosios organizacijos (toliau - PO) gydomų ligoninės pacientų (dietinio) maitinimo 

paslaugas  (toliau - pacientų maitinimas) sudaro: dietinio maisto gaminimas ir pristatymas į 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę.  

2. Paslaugos (pacientų maitinimas) turi būti teikiamos vadovaujantis Lietuvos higienos 

norma HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2005-09-01 įsakymu Nr. V-675 (su LR sveikatos apsaugos ministro 2010-11-29 įsakymu Nr. 1026 

atliktais pakeitimais), Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. 

Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2012-10-19 įsakymu Nr. V-946 reikalavimais, ir kitais teisės aktais bei nuorodomis, 

reglamentuojančiomis pacientų maitinimą. Vieno paciento paros energijos ir maistinių medžiagų 

kiekiai turi atitikti LR sveikatos apsaugos ministro 1999-11-25 įsakymu Nr. 510 ,,Dėl 

rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ patvirtintus dydžius. 

Gaminant dietinius patiekalus rekomenduojama vadovautis leidiniais „Mitybos medicinos vadovas“ 

(Autorių kolektyvas, Alma Littera, 2008, 416 psl.) ir „Dietetikos praktika“ (Laisvūnė Petkevičienė. 

– Vilnius: Homo liber, 2008. – 600 p).  

Pasikeitus  teisės aktams ar patvirtinus naujus teisės aktus  bei rekomendacijas Paslaugos 

tiekėjas privalo vadovautis aktualia redakcija. 

3. Paslaugos tiekėjas, laikydamasis pažangiausių maisto gamybos technologijų, turi 

užtikrinti: 

3.1. Kad maitinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, prieš pradėdami dirbti ir vėliau, 

tęsdami darbą, pasitikrintų sveikatą LR Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 ”Dėl 

darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau 

periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų 

sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-16 

nutarimo Nr. 1145 ir 2010-06-21 nutarimo Nr. 865 redakcijoje) nustatyta tvarka; 

3.2. Kad paslaugų tiekėjas, prieš pradėdamas teikti paslaugas, turės darbuotojų, kurių veikla 

susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu, transportavimu, Sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimus dėl atestavimo pagal ”Privalomojo higieninių įgūdžių mokymą” (pagal LR Sveikatos 

apsaugos ministerijos nustatyta tvarką); 

3.3. Nepertraukiamą pacientų maitinimą pagal PO kiekvienos dienos užsakymą (pagal 

mitybos raciono užsakymo žiniaraštį Forma Nr.7-1/SAM). Orientacinis lovadienių skaičius per 12 

mėn. – 20440 (apie 56 pacientus per parą). Vykdant sutartį, vidutinis  lovadienių skaičius gali 

mažėti 10 %; 

3.4.  Pacientų maitinimą nuo 4 iki 5 kartų (priklausomai nuo dietos) per parą; 

3.5. PO reikalavimu, konkretaus paciento valgiaraštis turi būti pateiktas reikalaujamos dietos 

modifikacijos, pvz.: trintas, pusiau trintas maistas, zondinis maistas, sumažinto arba padidinto 

mikroelementų kiekio dieta ir.kt 

3.6.  Maisto pristatymą kasdien pagal grafiką: 

  3.6.1. Pusryčiai nuo 8
00

 val. iki 8
30

 val.; 

  3.6.2. Pietūs nuo 12
00

 val. iki 12
30

 val.; 

  3.6.3. Pavakariai pristatomi kartu su pietumis; 

  3.6.4. Vakarienė nuo 17
00

 val. iki 17
30

 val.; 

                         3.6.5. Naktipiečiai (diabetikams pacientams) pristatomi kartu su 

vakariene. 

 

4. Reikalavimai dietinio maisto pristatymui:  

4.1. Paslaugos tiekėjas maistą į ligoninę privalo tiekti sandarioje, švarioje, tam skirtoje 

taroje, užtikrinančioje reikalingą maisto temperatūrą bei saugą nuo aplinkos taršos. Naudojama tara 

privalo turėti ne maisto prekės higieninį pažymėjimą arba lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad 



tara atitinka nustatytus nekenksmingumo ir kokybės reikalavimus.Tara maisto tiekimui privalo 

apsirūpinti paslaugos tiekėjas. 

4.2. Pagamintas maistas turi būti sugrupuotas, vadovaujantis ligoninės pateiktais mitybos 

raciono užsakymo žiniaraščiais, pagal dietas. Atskiruose termosuose ar kitose pakuotėse, 

priklausomai nuo poreikio išlaikyti temperatūrinį režimą, turi būti sriuba, antras patiekalas, 

garnyrai, daržovės, šalti ir karšti gėrimai, duonos gaminiai. 

4.3. Paslaugos teikėjo pristatomų karštų sriubų ir antrų patiekalų temperatūra turi būti ne 

žemesnė nei + 68ºC; 

4.4. Už pristatymo taros plovimą atsakingas paslaugos tiekėjas. 

5.   Paslaugos tiekėjas maistą gamina pagal 14 dienų valgiaraščio planą suderintą su PO 

atsakingu asmeniu. Plane nurodoma: 

5.1. Kiekvienos dienos dietinių patiekalų pavadinimai, dienos raciono maistinė vertė 

(baltymai (gr.), riebalai (gr.), angliavandeniai (gr.), energetinė vertė (kcal.); 

5.2. Pietums skirti pagrindiniai patiekalai (sriubos bei antras patiekalas) valgiaraščio plane 

neturi kartotis, vakarienei skirto pagrindinio patiekalo pasikartojimų skaičius – ne daugiau 2; 

6. Paslaugos tiekėjas pagal 14 dienų valgiaraščio planą sudaro kasdienį valgiaraštį, kuriame 

nurodoma:  

6.1. Dietinių patiekalų išeiga (gr.), energetinė vertė (kcal.) ir porcijų kiekis; 

7. Paslaugos tiekėjas kasdienius valgiaraščius iki 8.00 val. pristato į ligoninės skyrius, kuriuos 

PO iškabina pacientams matomoje vietoje.  

8. Paslaugos tiekėjas privalo paskirti atsakingą asmenį, kuris kiekvieną dieną iki 14.00 val. iš 

ligoninės atsakingų asmenų priimtų sekančios dienos užsakymus (pagal formą „Mitybos 

raciono užsakymo žiniaraštis“ -  Forma Nr.7-1/SAM). Tiekėjas turi turėti galimybę priimti 

užsakymus elektroniniu paštu. 

9. PO pasilieka teisę, pasikeitus einamos dienos pacientų skaičiui, užsakymo žiniaraščius 

patikslinti iki 6.00 val. ryto. 

10. Paslaugos tiekėjas pagal patikslintus duomenis privalo pakoreguoti gaminamų porcijų 

skaičių. 

11. Paslaugos teikimo metu valgiaraščio sudėtis gali nežymiai keistis, atsižvelgiant į sezoną 

(daržovių sudėtis), maitinamų pacientų dietų skaičių ir pan. 

12. PO pasilieka teisę pareikalauti, kad tiekėjas pateiktų kiekvieno valgiaraštyje nurodyto 

patiekalo technologines korteles, kuriose privalo būti nurodyta produktų masė (bruto ir 

neto), patiekalo išeiga, maistinė ir energetinė vertė, bei šio patiekalo ruošimo technologija. 

13. Paslaugos tiekėjas, sutarties galiojimo metu, nemokamai aprūpina PO marmitiniu vežimėliu, 

skirtu maisto patiekalų tinkamos temperatūros palaikymui bei kitu inventoriumi, reikalingu 

maitinimo paslaugoms teikti (indai, įrankiai ligonių maitinimui ir t.t.). 

14. Paslaugos tiekėjas nemokamai aprūpina PO konteineriu maisto atliekoms ir kiekvieną dieną 

nemokamai išveža susidariusias maisto atliekas. Kiekvieną mėnesį tiekėjas pateikia PO 

maisto atliekų išvežimo važtaraštį. 

15. Perkančioji organizacija turi teisę tikrinti ir kontroliuoti maitinimo paslaugų ir maisto 

kokybę. Patikrinus,  kaip teikiamos paslaugos ir nustačius, kad paslaugos teikiamos 

netinkamai, arba jei padaryta materialinė žala, surašomas patikrinimo aktas, kuriame 

nurodomi nustatyti trūkumai, trūkumų pašalinimo tvarka ir terminai. Centras raštu 

informuoja paslaugų tiekėją apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą 

vykdymą ir nurodo laiką, per kurį paslaugų tiekėjas privalo atvykti įvertinti nustatytus  

trūkumus. Paslaugų tiekėjui iki nurodyto termino neatvykus, laikoma, kad jis sutinka su 

patikrinimo akte Centro nurodytais trūkumais.  


