
1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

PIENAS IR PIENO PRODUKTAI 

 

Specifikacijos dalyje BŪTINA nurodyti maisto produkto atitiktį reikalavimams, nurodyti gamintoją ir siūlomą konkrečią produkto fasuotę. 

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks bendrųjų ir 3 – 5 stulpelių reikalavimų, bus atmetami.  

Eil. 

Nr. 
Maisto produkto 

pavadinimas 

Reikalavimai produktams  

Pasiūlym

e 

nurodom

o mato 

vnt. 

Atitiktis nustatytiems 

reikalavimams 

Tiekėjas nurodo atitiktį 3 

stulpelyje nustatytiems 

reikalavimams ir siūlomą 

konkrečią fasuotę (turi 

atitikti 4 stulpelio 

reikalavimus): 

Atitinka / neatitinka 

Fasuotė..... 

Siūlomo produkto 

gamintojas, 

pavadinimas  

Tiekėjas nurodo 

siūlomo produkto 

gamintoją ir 

produkto pavadinimą  
Reikalavimų aprašymas 

Išfasav

imas 

Produkto 

galiojimo laikas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Bendrieji reikalavimai:.  

Visos prekės pažymėtos žvaigždute („*“) privalo atitikti Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (aktuali redakcija) . 

Tiekėjai privalo laikytis bendrųjų ir konkrečių gyvūninės kilmės maisto produktų higienos taisyklių pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos ir Europos parlamento ir tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004 nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės 

maisto produktų higienos reikalavimus.  

Tiekėjai turi užtikrinti žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugą maisto atžvilgiu vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002 

(arba jam lygiaverčiu Codex Alimentarius standartu), 2002 m. sausio 28 d, bei 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 

“Dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams” nustatytais reikalavimais. 

Pieno ir pieno produktų ženklinimas turi atitikti 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 „dėl informacijos apie maistą 

teikimo vartotojams“ ir Lietuvos higienos normos HN 119:2014 "Maisto produktų ženklinimas" reikalavimus.  

Pieno ir pieno produktų mikrobiologiniai kriterijai turi atitikti reikalavimus, pateiktus Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1441/2007, 2007 m. gruodžio 5 d. iš dalies 

keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų mikrobiologinių kriterijų ir Lietuvos higienos normoje HN 26:2006 „Maisto produktų mikrobiologiniai 

kriterijai“; 

Pieno produktams naudojami maisto priedai turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.1333/2008 dėl maisto priedų 

reikalavimus; 

Pieno produktams naudojamos kvapiosios medžiagos turi atitikti 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr.1334/2008 dėl kvapiųjų 

medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų (iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 

1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB) reikalavimus; 

Fasuotos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 4-594 „Dėl fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento 

patvirtinimo“ reikalavimus; 

Tiekėjai turi užtikrinti, kad pienas arba pieno pagrindo produktai nebūtų falsifikuojami (ar į pieną nebuvo įpilta vandens, ar dirbtinai nebuvo padidinti pieno riebumas 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

ar baltymų kiekis  ir pieno arba pieno pagrindo produktuose nebūtų randami likučių (bet kurių farmakologinį arba hormoninį poveikį turinčių medžiagų, antibiotikų, 

pesticidų, ploviklių ir kitų medžiagų, kurios yra kenksmingos arba kurios gali pakeisti pieno ar pieno pagrindo produktų juslines savybes arba dėl kurių tokių produktų 

vartojimas tampa pavojingas arba kenksmingas žmonių sveikata) pėdsakai viršijantys leistinas ribas. 

Pienas ir pieno pagrindo produktai turi atitikti Tarybos direktyvą 92/46/EEB, 1992 m. birželio 16 d. nustatančią sveikatos taisykles žalio pieno, termiškai apdoroto 

pieno ir pieno pagrindo produktų gamybai ir tiekimui į rinką.  

Sviestas turi būti atitinkantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 273/2008 nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su 

pieno ir pieno produktų analizės bei kokybės vertinimo metodais I priedo A dalyje nurodytus reikalavimus.  

Kefyras, jogurtas ir kiti rauginti pieno gaminiai turi atitikti raugintų pieno  gaminių  kokybės reikalavimus, patvirtintus LR ŽŪ ministro 2005 m. liepos 8 d. įsakymu 

Nr. 3D-335 ,,Dėl raugintų pieno gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo".  Rauginti pieno gaminiai po rauginimo neturi būti apdorojami termiškai, siekiant 

užtikrinti, kad esanti šiuose gaminiuose ,,teigiami" mikroorganizmai  išliktų aktyvūs. Be specifinio  raugo kultūrų gali būti pridedama ir kitų mikroorganizmų (pvz.: 

bifido bakterijų). Grietinė ir kiti grietinėlės gaminiai, turi atitikti Grietinėlės ir jos gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus LR ŽŪ ministro 2005 m. balandžio 18 d. 

įsakymu 3D-225. Grietinėlė ir kiti grietinėlės gaminiai po rauginimo neturi būti apdorojami termiškai ir pieno riebalai neturi būti pakeisti augaliniais riebalais.  

Varškė ir jos gaminiai turi atitikti Varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimus, patvirtintus LR ŽŪ ministro  2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 ,,Dėl 

privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo".  

Sūriai turi atitikti Sūrių kokybės reikalavimų apraše, patvirtintame LR ŽŪ 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.  

Lydytų sūrių kokybės ir saugos reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. 3D-649 „Dėl žemės ūkio 

ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 210 "Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo" pakeitimo“ reikalavimus. 

Saldintas sutirštintas pienas turi atitikti 2008 m. kovo 14 d. LR ŽŪ ministro įsakymo Nr. 3D-138 „Dėl Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, 

techninio reglamento patvirtinimo” reikalavimus. 

Ekologiški produktai ir jų ūkiai turi atitikti reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl 

ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija).  

 

Pastaba: 

** Tiekėjas gali pasiūlyti daugiau negu vieną prekę. 

1 dalis.  

1  
Pienas 2,5 proc. 

riebumo*  

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis – 2,5 proc. Pasterizuotas. 

Be maisto priedų, nearomatizuotas. 

 

Iki 1 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

5 paros. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 
Pienas 2,5 proc. 

riebumo*  

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis – 2,5 proc. Pasterizuotas. 

Be maisto priedų, nearomatizuotas. 

 

2,001 

– 3 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

3 paros. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 



1
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3 
Pienas 3,2-3,5 proc. 

riebumo 

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis – ne mažesnis kaip 3,2 

proc. ir ne didesnis kaip 3,5 proc. 

Pasterizuotas. Be maisto priedų, 

nearomatizuotas. 

 

Iki 1 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turi būti likę ne 

mažiau kaip 5 

paros. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

4 
Pienas 3,2-3,5 proc. 

riebumo 

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis – ne mažesnis kaip 3,2 

proc. ir ne didesnis kaip 3,5 proc. 

Pasterizuotas. Be maisto priedų, 

nearomatizuotas. 

 

2,001 

– 3 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turi būti likę ne 

mažiau kaip 3 

paros. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

5 

Kefyras ne mažiau 

2,5  proc. riebumo 

*  

Po rauginimo termiškai neapdorotas. 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

2,5 proc. Be ne pieno kilmės 

sudedamųjų dalių
1
 ir be maisto priedų, 

nearomatizuotas, nearomatizuotas. 

Iki 1 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

5  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

6 

Rūgpienis ne 

mažiau 2,5 proc. 

riebumo * 

Po rauginimo termiškai neapdorotas.  

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

2,5 proc. Be ne pieno kilmės 

sudedamųjų dalių
1
 ir be maisto priedų, 

nearomatizuotas. 

 

Iki1 kg  

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

5  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

7 
Grietinė ne mažiau 

30 proc.* 

Po rauginimo termiškai neapdorota. 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

30 proc. (be augalinių riebalų), be 

maisto priedų, nearomatizuota.  

 

Iki 

0,250 

kg   

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

8 
Grietinė ne mažiau 

30 proc.* 

Po rauginimo termiškai neapdorota. 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

30 proc. (be augalinės kilmės  riebalų), 

be maisto priedų, nearomatizuota. 

 

0,251 

– 0,50 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 
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9 
Grietinė ne mažiau 

30 proc. riebumo* 

Po rauginimo termiškai neapdorota. 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

30 proc. (be augalinės kilmės  riebalų), 

be maisto priedų, nearomatizuota. 

 

0,501 

– 5 kg  

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

10 
Grietinė 10 - 20 

proc. riebumo * 

Po rauginimo termiškai neapdorota. 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

10 proc. ir ne daugiau kaip 20 proc. (be 

augalinių riebalų), be krakmolo, 

nearomatizuota. 

 

Iki 

0,250 

kg   

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

11 
Grietinė 10 - 20 

proc. riebumo * 

Po rauginimo termiškai neapdorota. 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

10 proc. ir ne daugiau kaip 20 proc. (be 

augalinių riebalų), be krakmolo, 

nearomatizuota. 

 

0,251 

– 0,50 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti  termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

12 

Plakamoji 

grietinėlė ne 

mažiau kaip 35 

proc. riebumo * 

Pasterizuota grietinėlė. Pieno riebalų 

kiekis – ne mažiau kaip 35 proc. (be 

augalinių riebalų), be maisto priedų,  

nearomatizuota. 

 

Iki 

0,25 l   

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

4 paros. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

13 

Plakamoji 

grietinėlė ne 

mažiau kaip 35 

proc. riebumo * 

Pasterizuota grietinėlė. Pieno riebalų 

kiekis – ne mažiau kaip 35 proc. (be 

augalinių riebalų), be maisto priedų,  

nearomatizuota. 

 

0,251 

– 0,50 

l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

4  paros. 

l ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

14 

Sviestas (82 proc. 

riebalų ) * 

Pieno riebalų kiekis – ne mažiau kaip 

82 proc. Nesūdytas iš šviežios 

grietinėlės. Be maisto priedų, 

nearomatizuota. 

 

Iki 0,2 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

60  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

15 

Varškė liesa, ne 

daugiau kaip 1 

proc. riebumo * 

Pieno riebalų kiekis nuo 0 – 1 proc. 

Kruopėtos konsistencijos. Natūrali (be 

pridėtinio cukraus ir druskos, be 

Iki  0,5 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

vaisių, uogų, daržovių ir įvairių jų 

gaminių, be  grūdų produktų, aguonų, 

šokolado, kavos, kakavos, riešutų, 

medaus, sacharidų, prieskonių ir kitų 

natūralių nekenksmingų gaminių, be 

vitaminų, be mineralinių medžiagų, be 

natūralių ir natūralioms identiškų 

kvapiųjų medžiagų), be maisto priedų, 

nearomatizuota. 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)
 

(įrašyti pavadinimą**) 

 

16 

Varškė liesa, ne 

daugiau kaip 1 

proc. riebumo * 

Pieno riebalų kiekis nuo 0 – 1 proc. 

Natūrali (be pridėtinio cukraus ir 

druskos, be vaisių, uogų, daržovių ir 

įvairių jų gaminių, be  grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir kitų natūralių nekenksmingų 

gaminių, be vitaminų, be mineralinių 

medžiagų, be natūralių ir natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), be 

maisto priedų, nearomatizuota. 

 

0,18 - 

0,5 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

17 

Varškė liesa, ne 

daugiau kaip 1 

proc. riebumo * 

Pieno riebalų kiekis nuo 0 – 1 proc. 

Natūrali (be pridėtinio cukraus ir 

druskos, be vaisių, uogų, daržovių ir 

įvairių jų gaminių, be  grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir kitų natūralių nekenksmingų 

gaminių, be vitaminų, be mineralinių 

medžiagų, be natūralių ir natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), be 

maisto priedų, nearomatizuota. 

0,501 - 

1 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

18 

Varškė liesa, ne 

daugiau kaip 1 

proc. riebumo * 

Pieno riebalų kiekis nuo 0 – 1 proc. 

Natūrali (be pridėtinio cukraus ir 

druskos, be vaisių, uogų, daržovių ir 

įvairių jų gaminių, be  grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir kitų natūralių nekenksmingų 

1,001 

– 5 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti  termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip  

10  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

gaminių, be vitaminų, be mineralinių 

medžiagų, be natūralių ir natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), be 

maisto priedų, nearomatizuota. 

19 

Varškė pusriebė ne 

mažiau 9 proc. 

riebumo * 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 9 

proc., kruopėtos konsistencijos, 

natūrali (be pridėtinio cukraus ir 

druskos, be vaisių, uogų, daržovių ir 

įvairių jų gaminių, be  grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir kitų natūralių nekenksmingų 

gaminių, be vitaminų, be mineralinių 

medžiagų, be natūralių ir natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), be 

maisto priedų, nearomatizuota. 

0,18-

0,5 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

20 

Varškė pusriebė ne 

mažiau 9 proc. 

riebumo * 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 9 

proc., kruopėtos konsistencijos, 

natūrali (be pridėtinio cukraus ir 

druskos, be vaisių, uogų, daržovių ir 

įvairių jų gaminių, be  grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir kitų natūralių nekenksmingų 

gaminių, be vitaminų, be mineralinių 

medžiagų, be natūralių ir natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), be 

maisto priedų, nearomatizuota. 

0,501-

1 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

21 

Varškė pusriebė ne 

mažiau 9 proc. 

riebumo * 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 9 

proc.,  kruopėtos konsistencijos, 

natūrali (be pridėtinio cukraus ir 

druskos, be vaisių, uogų, daržovių ir 

įvairių jų gaminių, be  grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir kitų natūralių nekenksmingų 

gaminių, be vitaminų, be mineralinių 

medžiagų, be natūralių ir natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), be 

1,001 

– 5 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti  termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

maisto priedų, nearomatizuota. 

22 

Trinta pusriebė 

varškė ne mažiau 9 

proc. riebumo * 

 Vienalytės konsistencijos (kreminės 

tekstūros), Pieno riebalų kiekis - ne 

mažiau kaip 9 proc. Natūrali (be 

pridėtinio cukraus ir druskos, be 

vaisių, uogų, daržovių ir įvairių jų 

gaminių, be  grūdų produktų, aguonų, 

šokolado, kavos, kakavos, riešutų, 

medaus, sacharidų, prieskonių ir kitų 

natūralių nekenksmingų gaminių, be 

vitaminų, be mineralinių medžiagų, be 

natūralių ir natūralioms identiškų 

kvapiųjų medžiagų), be maisto priedų, 

nearomatizuota. 

Iki 1kg Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg ................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

23 

Raugintos pasukos 

ne mažiau 0,3 proc.  

riebumo * 

Raugintos pasukos be ne pieno kilmės 

sudedamųjų dalių
1
. Po rauginimo 

termiškai neapdorotas. Pieno riebalų 

kiekis - ne mažiau kaip 0,3 proc. Be 

maisto priedų, nearomatizuota. 

Iki 1 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

5  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 dalis. 

1 

Brandintas sūris 

(puskietis) * 

Ne mažiau kaip 45 proc. riebumo 

sausoje medžiagoje, nepjaustytas 

riekelėmis, bet pjaustytas gabalais, 

puskietis brandintas sūris (be augalinės 

kilmės riebalų). 

Iki 0,5 

kg  

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

30  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 

Brandintas 

pjaustytas sūris 

(puskietis)* 

Ne mažiau kaip 45 proc. riebumo 

sausoje medžiagoje, pjaustytas 

riekelėmis, puskietis brandintas sūris 

(be augalinės kilmės riebalų). 

 

Iki 0,5 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

30  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

3 

Brandintas sūris 

(puskietis)* 

Ne mažiau kaip 45 proc. riebumo 

sausoje medžiagoje, nepjaustytas nei 

gabalais, nei riekelėmis, puskietis 

brandintas sūris (be augalinės kilmės 

riebalų). 

 

0,501 

– 4 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

30  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

4 

Kietasis sūris 

(brandintas ne 

mažiau kaip 12 

mėn.)⃰ 

Brandintas ne mažiau kaip 12 mėn. Ne 

daugiau kaip  40 proc. riebumo sausoje 

medžiagoje (be augalinės kilmės 

riebalų), nepjaustytas riekelėmis, bet 

pjaustytas gabalais, išfasuotas. 

 

Iki 0,5 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

90  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

5 

Kietasis sūris 

(brandintas ne 

mažiau kaip 12 

mėn.)⃰ 

Brandintas ne mažiau kaip 12 mėn. Ne 

daugiau kaip  40 proc. riebumo sausoje 

medžiagoje (be augalinės kilmės 

riebalų), nepjaustytas, išfasuotas 

(galvomis ar po pusė, ar ketvirtį 

galvos). 

0,501 -  

4 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

90  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

3 dalis. 

1 

Sūrio lazdelės * Šviežio sūrio plėšomos sūrio lazdelės. 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip  

40 proc.  riebumo sausoje medžiagoje, 

be augalinės kilmės riebalų. 

 

0,2 - 

0,3 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

14  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

4 dalis. 

1 

Tepamas lydytas 

sūris* 

Pieno riebalų kiekis sausojoje 

medžiagoje  ne mažiau 50 proc. (be 

augalinės kilmės riebalų), sūrio kilmės 

sausųjų medžiagų turi būti ne mažiau 

kaip 50 proc. Nearomatizuotas. 

 

 Iki 0,2 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

30  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

5 dalis. 

1 

Varškės sūris 22 

proc. riebumo * 

Rauginto pieno sūris. Pieno riebalų 

kiekis ne mažesnis kaip 20 proc. rieb. 

ir ne didesnis kaip 23 proc. rieb., gali 

būti su kmynais arba be jų. Be maisto 

iki 1 

kg   

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti  termino 

pabaigos turi būti 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

priedų, nearomatizuotas. 

 

 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

(įrašyti pavadinimą**) 

 

6 dalis 

1 

Varškės sūris 13 – 

15 proc. riebumo * 

Rauginto pieno sūris. Pieno riebalų 

kiekis ne mažesnis kaip 13 proc. rieb. 

ir ne didesnis kaip 15 proc. rieb., gali 

būti su kmynais ar / ir žalumynais arba 

be kmynų ar / ir žalumynų. Be maisto 

priedų. 

 

iki 1 

kg   

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

 

7 dalis. 

1 

Desertinis varškės 

sūris  

Sveriamas, su želė gabaliukais.  Pieno 

riebalų kiekis ne mažiau kaip 5 proc. ir 

ne daugiau 7 proc.  

Be genetiškai modifikuotų produktų ar 

jų sudedamųjų dalių. 

 0,15 – 

1 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 

Geriamas  jogurtas 

1,5 – 2,5 proc. 

riebumo 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 

1,5 proc., bet ne didesnis kaip 2,5 proc. 

Po rauginimo termiškai neapdorotas. 

Bendras jogurtinių bakterijų ar (ir) 

specifinių raugo kultūrų skaičius ne 

mažesnis kaip 10
6
 KVS/g. Su ne pieno 

kilmės sudedamosiomis dalimis
1
, 

kurios sudaro ne mažiau kaip 2 proc. 

bendros produkto masės. 

Be genetiškai modifikuotų produktų ar 

jų sudedamųjų dalių. 

Iki 1 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip   

7 paros. 

 kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

3 

Jogurtas su priedais 

2,5 – 3,8 proc. 

riebumo 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 

2,5 proc., bet ne didesnis kaip  3,8 

proc., su ne pieno kilmės 

sudedamosiomis dalimis
1
, kurios 

sudaro ne mažiau kaip 15 proc. 

bendros produkto masės. Bendras 

jogurtinių bakterijų ar (ir) specifinių 

Iki 

0,15 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

raugo kultūrų skaičius ne mažesnis 

kaip 10
6
 KVS/g. 

Be genetiškai modifikuotų produktų ar 

jų sudedamųjų dalių. 

4 
Jogurtas* 

2,5 – 3,8 proc. 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 

2,5 proc., bet ne didesnis kaip  3,8 

proc. Be ne pieno kilmės sudedamųjų  

dalių
1
, nearomatizuotas. Bendras 

jogurtinių bakterijų ar (ir) specifinių 

raugo kultūrų skaičius ne mažesnis 

kaip 10
6
 KVS/g. Nearomatizuotas. 

Iki 

0,15 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7   paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

5 
Jogurtas* 

2,5 – 3,8 proc. 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 

2,5 proc., bet ne didesnis kaip  3,8 

proc. Be ne pieno kilmės sudedamųjų  

dalių
1
, nearomatizuotas. Bendras 

jogurtinių bakterijų ar (ir) specifinių 

raugo kultūrų skaičius ne mažesnis 

kaip 10
6
 KVS/g. Nearomatizuotas. 

0,151 - 

0,5 kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7   paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

6 

Desertinė varškė * 

Ne mažiau kaip 2 

proc. riebumo 

Su įvairiais priedais (cukraus ir 

druskos, vaisių, uogų, daržovių ir / ar 

įvairių jų gaminių, grūdų produktų, 

aguonų, kakavos, riešutų, medaus, 

sacharidų, prieskonių ir / ar kitų 

natūralių nekenksmingų gaminių, 

vitaminų, mineralinių medžiagų, 

natūralių ir / ar natūralioms identiškų 

kvapiųjų medžiagų). Ne mažiau kaip 2 

% riebumo.  

Iki 0,2 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

7 Sūreliai*  

Neglaistyti varškės sūreliai iki 8 proc. 

riebumo. Varškės ne mažiau kaip 75 

proc.  Be šokolado, be kakavos, be 

GMO ir be iš dalies ar visiškai hidrintų 

riebalų. Su vanile ar / ir vaisiais, ar / ir 

vaisiais ir uogomis. Be augalinės 

kilmės riebalų. 

Iki 0,1 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

8 Pieno gėrimas * 

Sterilizuotas pieno gėrimas (ne mažiau 

kaip 90 proc. svorio sudaro pienas ir 

kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 7 

proc. cukraus ir (ar) medaus) 

Iki - 

0,5 l 

 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

gaminamas į pasterizuotą karvių pieną 

pridedant įvairių skonių  (vaisių, 

riešutų arba kakavos). 

 

likę ne mažiau kaip 

60  parų. 

(įrašyti pavadinimą**) 

 

9 Glaistyti sūreliai 

Glaistyti varškės sūreliai įvairių rūšių, 

Ne didesnio kaip 24 proc. riebumo.  

Be genetiškai modifikuotų produktų ar 

jų sudedamųjų dalių, ir be iš dalies ar 

visiškai hidrintų riebalų. Varškės ne 

mažiau kaip 60 proc., šokolado glaistas 

iki 20 proc. 

 

Iki 

0,05 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turi būti likę ne 

mažiau kaip 10  

parų. 

 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

8 dalis. 

1 
 Graikiškas 

jogurtas* 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 2 

proc., bet ne didesnis kaip  4 proc. Be 

ne pieno kilmės sudedamųjų  dalių
1
. 

Be želatinos ir krakmolo. Bendras 

jogurtinių bakterijų ar (ir) specifinių 

raugo kultūrų skaičius ne mažesnis 

kaip 10
6
 KVS/g. Be maisto priedų ir 

nearomatizuotas. 

 

Iki 0,5 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7   paros. 

 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 Grūdėta varškė * 

Pieno riebalų kiekis - ne mažesnis  

kaip 5 proc. ir ne didesnis kaip 7 proc. 

Pagaminta iš varškės ir grietinėlės 

(varškės ne mažiau kaip 50 proc.), ir 

valgomosios druskos. Be maisto priedų 

ir nearomatizuota. 

 

 iki 0,2 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoto termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10   parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

3 
Grūdėta varškė su 

įvairiomis uogomis  

Su įvairiais priedais (cukraus ir 

druskos, vaisių, uogų, daržovių ir / ar 

įvairių jų gaminių, grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir / ar kitų natūralių nekenksmingų 

gaminių, vitaminų, mineralinių 

medžiagų, natūralių ir / ar natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), priedai 

Iki 0,2 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10 parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

sudaro  ne daugiau kaip 20 proc. 

Varškės ne mažiau kaip 50 proc. Pieno 

riebalų kiekis - ne mažesnis kaip 5 

proc. ir ne didesnis kaip 7 proc. 

 

9 dalis. 

1 
Saldintas 

sutirštintas pienas 

Pieno riebalų kiekis – 8 proc., sausųjų 

neriebalinių medžiagų kiekis ne 

mažiau kaip 20 proc. Be maisto priedų 

ir nearomatizuotas. 

Be genetiškai modifikuotų produktų ar 

jų sudedamųjų dalių. 

Iki 0,4 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

9  mėnesiai. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

10 dalis. Sterilizuotas pienas. 

1 

UAT (ultraaukštos 

temperatūros) 

pienas 2,5 proc. 

riebumo * 

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis – 2,5 proc., be maisto 

priedų ir nearomatizuotas. 

 

Iki 1 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turi būti likę ne 

mažiau kaip 90  

parų. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 

UAT (ultraaukštos 

temperatūros) 

pienas 3,2 - 3,5 

proc. riebumo 

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis – ne mažesnis kaip 3,2 

proc. ir ne didesnis kaip 3,5 proc., be 

maisto priedų ir nearomatizuotas. 

 

Iki 1 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turi būti likę ne 

mažiau kaip 90  

parų. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

3 

Pieno gėrimas be 

laktozės  1,5 – 2,5  

proc. riebumo* 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip  

1,5 proc., bet ne didesnis kaip 2,5 proc. 

Pagamintas iš karvės pieno, 

mechaniniu būdu pašalinus laktozę 

arba pagamintas iš karvės pieno ir 

fermento laktazės skaidančio pieno 

cukrų – laktozę, be maisto priedų ir 

nearomatizuotas. 

 

Iki 1 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

30  parų. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

11 dalis. Ekologiškas pienas. 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

1 
Ekologiškas pienas 

2,5 proc. riebumo*  

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis ne daugiau kaip 2,5 proc. 

Pasterizuotas. Be maisto priedų ir 

nearomatizuotas. 

 

Iki 3 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turėtų būti likę ne 

mažiau kaip 5 

paros. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

12 dalis. Ekologiškas UAT pienas. 

1 

UAT (ultraaukštos 

temperatūros) 

Ekologiškas pienas 

2,5 proc. riebumo*  

Geriamasis karvės pienas, pieno 

riebalų kiekis ne daugiau kaip 2,5 proc. 

Sterilizuotas. Be maisto priedų ir 

nearomatizuotas. 

 

Iki 1 l 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turėtų būti likę ne 

mažiau kaip 90 

parų. 

l 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

13 dalis.  

1 

Ekologiškas 

kefyras (arba 

rūgpienis)  ne 

mažiau 1,8  proc. 

riebumo *  

Po rauginimo termiškai neapdorotas. 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 

1,8 proc. Be maisto priedų ir 

nearomatizuotas. 

Iki 1 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turėtų būti likę ne 

mažiau kaip 10  

paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 

Ekologiška grietinė 

ne mažiau kaip 25 

proc.* 

Po rauginimo termiškai neapdorota. 

Pieno riebalų kiekis (be augalinių 

riebalų) -  ne mažiau kaip 25 proc., be  

maisto priedų ir nearomatizuotas. 

Iki 

0,50 

kg   

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

14 dalis. 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

1 
Ekologiškas 

jogurtas su priedais 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 

1,8 proc., bet ne didesnis kaip  4 proc., 

su ne pieno kilmės sudedamosiomis 

dalimis
1
. Bendras jogurtinių bakterijų 

ar (ir) specifinių raugo kultūrų skaičius 

ne mažesnis kaip 106 KVS/g. Be 

konservantų. 

Be genetiškai modifikuotų produktų ar 

jų sudedamųjų dalių. 

Iki 0,5 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7  paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 
Ekologiškas 

jogurtas* 

Pieno riebalų kiekis ne mažesnis kaip 

1,8 proc., bet ne didesnis kaip  4 proc. 

Be ne pieno kilmės sudedamųjų dalių
1
, 

nearomatizuotas, be konservantų. 

Bendras jogurtinių bakterijų ar (ir) 

specifinių raugo kultūrų skaičius ne 

mažesnis kaip 106 KVS/g.  

Iki 0,5 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

7   paros. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

15 dalis. 

1 

Ekologiška varškė 

ne mažesnio kaip 9 

proc. riebumo * 

Pieno riebalų kiekis - ne mažiau kaip 9 

proc.,  kruopėtos konsistencijos, 

natūrali (be pridėtinio cukraus ir 

druskos, be vaisių, uogų, daržovių ir 

įvairių jų gaminių, be  grūdų produktų, 

aguonų, šokolado, kavos, kakavos, 

riešutų, medaus, sacharidų, prieskonių 

ir kitų natūralių nekenksmingų 

gaminių, be vitaminų, be mineralinių 

medžiagų, be natūralių ir natūralioms 

identiškų kvapiųjų medžiagų), be 

želatinos, krakmolo, be maisto priedų 

ir nearomatizuota. 

Iki 0,5 

kg 

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

vartoti  termino 

pabaigos turi būti 

likę ne mažiau kaip 

10  parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 

2 

Ekologiškas 

varškės sūris ne 

mažesnio kaip 9 

proc. riebumo * 

Rauginto ir saldaus pieno sūris. 

Riebalų kiekis nemažesnis kaip 9 proc. 

rieb., gali būti su kmynais ar / ir 

žalumynais arba be kmynų ar / ir 

žalumynų. Be maisto priedų ir 

nearomatizuotas. 

iki 1 

kg   

Pristatymo dieną 

iki tinkamumo 

termino pabaigos 

turėtų būti likę ne 

mažiau kaip 10  

parų. 

kg 

................................. 
(įrašyti atitinka/neatitinka) 

.................... 
(įrašyti siūlomą konkrečią fasuotę)

 

 

..................... 
(Įrašyti gamintoją**) 

.................... 
(įrašyti pavadinimą**) 

 



1
Ne pieno kilmės sudedamosios dalys: sacharidai (cukrūs), vaisių ir daržovių sultys, minkštimai, tyrės bei kiti jų gaminiai, grūdų produktai, medus, šokoladas, riešutai, kava, 

vitaminai, mineralinės medžiagos, prieskoniai ir / ar kiti nekenksmingi natūralūs skonį bei kvapą suteikiantys produktai ir (arba) skonį bei kvapą suteikiančios medžiagos. 

 

Mes patvirtiname, kad visi aukščiau nurodyti maisto produktai atitinka bendruosius ir lentelės 3-5 stulpelių reikalavimus. 

Patvirtiname, kad (tiekėjo pavadinimas) turi visas technines galimybes ir pajėgumus pristatyti prekes Įstaigų sąraše esančioms Įstaigoms ne rečiau, nei 

nurodyta Maisto produktų pirkimo pagrindinėje sutartyje,  t. y. turi pakankamą techniškai tvarkingų, pritaikytų prekių transportavimui transporto priemonių,  

darbuotojų, atsakingų už prekių pristatymą, skaičių.  

Man žinoma, kad, jeigu perkančioji organizacija nustatytų jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi, (tiekėjo pavadinimas) pateiktas pasiūlymas bus 

nenagrinėjamas ir atmestas. 

Man taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog aukščiau pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikiami dokumentai yra 

suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti iš (tiekėjo pavadinimas) padarytus nuostolius. 

 

201__ m………………… mėn…..d.                                                                                                       _______________________________________________ 
                      (Įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)            

 


