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SANTRAUKA 

Audito svarba 

Maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas yra viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų1. Vaikų 

maitinimas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose organizuojamas keliais būdais. Ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo įstaigose įsigyjami maisto produktai ir maistas ruošiamas įstaigų darbuotojų. Bendrojo 

ugdymo įstaigose2 įsigyjamos maitinimo paslaugos iš privačių juridinių asmenų. Maitinimo paslaugų 

organizavimas turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus3. Savivaldybės pareiga – 

sudaryti sąlygas vaikų ir mokinių mokamam ir nemokamam maitinimui organizuoti. Švietimo įstaigos 

savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, 

maitinimo paslaugos teikėjų ir įstaigos vadovų pareiga organizuojant vaikų maitinimą – užtikrinti sveikatai 

palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų 

fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai.  

Vaikų maitinimo organizavimas ir jo kokybės užtikrinimas ypatingai aktualus vaikų tėvams bei visuomenei. 

Organizuojant ir vykdant vaikų ir mokinių maitinimą svarbu užtikrinti pagrindinius sveikos ir tvarios mitybos 

principus4, kad maistas būtų maistingas ir palankus sveikatai, saugus, skanus, kad būtų maloni ir patraukli 

vaikų maitinimo vieta bei būtų mažinamas maisto švaistymas. 

Suprasdama vaikų maitinimo KMS švietimo įstaigose organizavimo svarbą bei siekdama įvertinti, ar 

užtikrinama maitinimo kokybė pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kad būtų patenkinti vaikų 

maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai, ar racionaliai ir ekonomiškai 

naudotos maitinimui skirtos lėšos, Kontrolės ir audito tarnyba atliko vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose veiklos auditą.  

Audito tikslas ir apimtis  

Audito tikslas – Įvertinti ar užtikrinamas tinkamas vaikų ir mokinių maitinimo organizavimas Klaipėdos 

miesto savivaldybės švietimo įstaigose. 

Pagrindiniai audito klausimai:  

 ar Klaipėdos miesto savivaldybėje sukurta aplinka, kuri užtikrintų tinkamą vaikų ir mokinių 

maitinimo organizavimą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose; 

 ar Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos, įsigydamos maitinimo paslaugas ir 

maisto produktus, vadovavosi teisės aktų reikalavimais;  

 ar tinkamai buvo kontroliuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų sudarytų 

maitinimo paslaugų, maisto produktų įsigijimo, lėšų naudojimo sutarčių vykdymas;  

                                                 
1 Vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (2008-09-15 įstatymo Nr. X-1722 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 6 str.10 d.  
2 4-iose bendrojo ugdymo įstaigose įsigyjami maisto produktai ir maistas ruošiamas įstaigų darbuotojų. 
3 Švietimo įstatymas (1991-06-25 Nr. I-1489 (2011-03-17 įstatymo Nr. XI-1281, redakcija su vėlesniais pakeitimais), 36 str. 7 d. 
4 Pagrindiniai sveikos ir tvarios mitybos principai, http://sam.lrv.lt. 

 

http://sam.lrv.lt/
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 ar užtikrinta teiktų vaikų maitinimo paslaugų, tiektų maisto produktų KMS švietimo įstaigose 

kokybė.  

Audituojami subjektai – Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras ir 28 Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaigos (26 savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos ir 2 nevalstybinės švietimo įstaigos). 

Audituotų subjektų sąrašas pateiktas 2 priede „Atsirinktų audituoti subjektų sąrašas“ (70 psl.). 

Audituojamasis laikotarpis – 2019–2021 m. Maitinimo organizavimo ir valgiaraščių vertinimui naudoti 

ir vėlesni duomenys.  

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito apimtis ir taikyti 

metodai išsamiau aprašyti 1 priede „Audito apimtis ir metodai“ (64 psl.).  

Pagrindiniai audito rezultatai 

Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimas ir maitinimo kokybė Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžetinėse švietimo įstaigose turi trūkumų. 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose vaikų maitinimo organizavimo aplinka 

tobulintina 

KMS tarybos ir KMS administracijos sudarytos sąlygos vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimui ir priežiūrai KMS švietimo įstaigose 

Įvertinus Klaipėdos miesto savivaldybėje sudarytas sąlygas vaikų ir mokinių maitinimo organizavimui 

ir priežiūrai 84-iose Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatyta, kad vaikų nemokamo 

ir mokamo maitinimo organizavimas savivaldybės švietimo įstaigose reglamentuotas savivaldybės 

tarybos tvarkos aprašais, savivaldybės direktoriaus patvirtintais vidiniais teisės aktais. Savivaldybės 

administracijos Švietimo, Socialinės paramos, Planavimo ir analizės ir Sveikatos apsaugos skyriai yra 

atsakingi arba iš dalies susiję su vaikų maitinimo organizavimu savivaldybės biudžetinėse švietimo 

įstaigose. Savivaldybės administracijoje paskirti darbuotojai, kuriems nustatytos funkcijos, pareigos ir 

atsakomybė organizuojant, vykdant vaikų ir mokinių nemokamą bei mokamą maitinimą, kokybės 

kontrolę. Savivaldybės biudžetinės įstaigos BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojams pagal kompetenciją atsakingi už priežiūrą, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas 

pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų maitinimą. Nustatyta, kad savivaldybėje sudarytos 

pagrindinės maitinimo organizavimo sąlygos, tačiau nepakankamai ir netinkamai, nes Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus teisės aktais 

patvirtintos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo, vykdymo, priežiūros vidinės tvarkos bei jose 

nustatytos kontrolės procedūros buvo neaiškios ir neatitiko Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimų (1.1 poskyris, 14 psl.). 

KMS biudžetinių švietimo įstaigų vadovų sukurta vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo 

sistema 

Įvertinus audituojamuoju laikotarpiu 26-iose Klaipėdos miesto biudžetinėse švietimo įstaigose vadovų 

sukurtas vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo sistemas nustatyta, kad vaikų maitinimą švietimo 

įstaigose organizavo maisto tvarkymo subjektai, kuriems nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto 

tvarkymu, visos švietimo įstaigos turėjo leidimus - higienos pasus,  kurie yra būtini vykdant maitinimo 

ir ugdymo veiklą ir liudija, kad veiklos sąlygos atitinka minimalius visuomenės sveikatos saugos 
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reikalavimus, įstaigų vadovų įsakymais paskirti atsakingi darbuotojai už maitinimo organizavimą. 

Tačiau ne visose audituotuose įstaigose vadovų sukurta vaikų maitinimo organizavimo sistema 

tinkamai, nes 11-oje įstaigų vadovų įsakymais patvirtintų vaikų maitinimo organizavimo tvarkų 

nuostatos neatitiko visų Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintų Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų, 7-ių įstaigų vadovų įsakymais patvirtintų 

maitinimo organizavimo Covid – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu, organizuojant ugdymo 

procesą, valdymo planuose nustatytas vaikų ir mokinių maitinimo laikas, kuris neatitiko minėto tvarkos 

aprašo 33 p. reikalavimui – organizuoti pietus ne anksčiau nei 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. 

nuo pamokų pradžios, 21-oje įstaigoje vadovai neužtikrino maitinamų vaikų tėvams (globėjams) bei 

Klaipėdos miesto visuomenės teisės gauti visą aktualią informaciją, nes interneto svetainėje neviešino 

privalomos informacijos arba jos dalies, susijusios su vaikų maitinimo organizavimu (1.2 poskyris, 16 

psl.). 

2. Nesilaikyta teisės aktų reikalavimų organizuojant ir vykdant maitinimo paslaugų ir maisto 

produktų viešuosius pirkimus 

Vertinant, ar lėšos maitinimo paslaugoms ir maisto produktams įsigyti KMS švietimo įstaigose buvo 

naudotos teisėtai ir ekonomiškai, buvo nagrinėtas maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų vykdymas 15-

oje bendrojo ugdymo įstaigų ir maisto produktų įsigijimo viešųjų pirkimų vykdymas 11-oje 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų. 

Maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų vykdymas bendrojo ugdymo įstaigose 

 

Audito metu, įvertinus 15-oje bendrojo ugdymo švietimo įstaigų maitinimo paslaugų viešuosius 

pirkimus, nustatyta, kad visose audituotose įstaigose5 nustatyta atvejų, kai maitinimo paslaugos 

įsigytos nesivadovaujant sveikos mitybos ir viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų6 

reikalavimų: ne visos įstaigos sudarė pirkimų planus, todėl vienoje įstaigoje negalėjome įsitikinti, kokios 

apimties maitinimo paslaugų pirkimas buvo planuotas; 6-iose įstaigose viešųjų pirkimų procese 

dalyvaujantys asmenys (organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai) nedeklaravo viešų ir privačių 

interesų; ne visais atvejais buvo apskaičiuota ir teisingai nustatyta maitinimo paslaugų pirkimų vertė: 5 

įstaigos skaičiuodamos maitinimo paslaugų vertę, neįvertino sutartyse numatytos maitinimo paslaugų 

teikimo terminų pratęsimo galimybės bei nepatikslino pirkimų planų; 13 įstaigų į pirkimo vertę 

neįtraukė visų pirkimo sąlygose nurodytų perkamų maitinimo paslaugų: valgykloje laisvai pasirenkamų 

šaltų ir (ar) šiltų užkandžių tiekimo, nemokamo mokinių maitinimo poilsio, švenčių ir mokinių atostogų 

dienomis bei mokykloje organizuojamų renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų ir kitų renginių) 

dalyviams maitinimo tiekimo, 3 įstaigos pirkimo sąlygose numatytų teikti mokamo bei 

organizuojamose dieninėse vasaros stovyklose maitinimo paslaugų; 5-iose įstaigose audito metu 

faktiškai buvo nustatyta, kad buvo teiktos mokamo maitinimo paslaugos (kitos biudžetinės įstaigos 

darbuotojams, šaltų užkandžių tiekimas), tačiau  į sutarčių vertę šios paslaugos neįtrauktos; viena įstaiga 

                                                 
5 15–oje įstaigų (iš 15) vertinimui pasirinktų maitinimo paslaugų pirkimų nustatyti pažeidimai. 
6 Viešųjų pirkimų įstatymas, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. IS-

94 (2019-01-24 įsakymo Nr. IS-14 redakcija) patvirtinta Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, įstaigų vadovų patvirtintos viešuosius 

pirkimus reglamentuojančios tvarkos, Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas, (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais).  
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neprašė pateikti kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimo pagrindimo bei pagrįsti pasiūlyme nurodytą 

neįprastai mažą paslaugų kainą, kuri buvo 37,9 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinį 

vidurkį ir su tiekėju sudarė maitinimo paslaugų sutartį (įstaigos valgyklos  2022-03-22 atliktos apžiūros 

metu neturėjome galimybės patikrinti kokiomis kainoms šis tiekėjas teikė mokamo maitinimo 

patiekalus, nes maitinimo valgiaraštyje jos nebuvo nurodytos); 9-ių bendrojo ugdymo įstaigų parengti 

pirkimo dokumentai neatitiko sveikos mitybos ir viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimų, buvo 

tarpusavyje nesuderinti, netikslūs ir neaiškūs; 5 įstaigose negalėjome įvertinti, ar viešųjų pirkimų 

procedūros atliktos laikantis teisės aktų reikalavimų, ar komisijų priimti sprendimai yra teisėti, ar teisėtai 

pasirinkti maitinimo paslaugų teikėjai, nes atskirais atvejais viešųjų pirkimų komisijos: neįformino 

viešųjų pirkimų komisijų sprendimų protokolais, viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimo ir pirkimo 

konkurso rezultatų sprendimus priėmė neįvykus posėdžiui, dalyvaujant mažesniam komisijos narių 

skaičiui arba dalyvaujant asmeniui, kuris vadovo įsakymu nepaskirtas komisijos nariu, neįvertino pilna 

apimtimi tiekėjų pasiūlymų, pateiktų pirkimų dokumentų, nenagrinėjo pretenzijos; 14 įstaigų (93 proc. 

audituotų įstaigų) sutartyse ar jų pakeitimuose nebuvo apspręsti šalių įsipareigojimai bei atsakomybė 

organizuojant maitinimą karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir 

kai vaikui skirtas mokymas namuose; 9 įstaigos su maitinimo paslaugų tiekėjais sudarė faktiškai 

pakeistas sutartis, nei buvo nustatyta pirkimų dokumentuose; 9 įstaigos neviešino maitinimo paslaugų 

pirkimų procesų, su tiekėjais sudarytų sutarčių ir jų pakeitimų (2.1 poskyris, 19 psl.). 

Maisto produktų viešųjų pirkimų vykdymas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose  

Įvertinus 11-oje ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo įstaigų maisto produktų viešuosius 

pirkimus, visose audituotose 11–oje įstaigų7 nustatyta atvejų, kai maisto produktai buvo įsigyti 

nesivadovaujant sveikos mitybos ir viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų8 reikalavimais: 

2-ose įstaigose viešųjų pirkimų komisijos atliko viešuosius maisto produktų pirkimus, Įstaigos 

vadovams nepatvirtinus viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentų; vienoje įstaigoje vykdyti viešieji 

pirkimai, vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios parengtos vadovaujantis jau 

negaliojančia Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija; viena įstaiga 2020 metais nesudarė viešųjų pirkimų 

plano, todėl, negalėjome įsitikinti, kokios apimties maisto produktų pirkimą įstaiga planavo atlikti; 5-

iose įstaigose viešųjų pirkimų procese dalyvaujantys asmenys (organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos 

nariai) nedeklaravo viešų ir privačių interesų arba nepasirašė nešališkumo deklaracijų; 7-ios įstaigos 

skaičiuodamos numatomų įsigyti maisto produktų vertę, neįvertino sutartyse numatytos maisto 

produktų tiekimo terminų pratęsimo galimybės tomis pačiomis sutarties sąlygomis ir nepatikslino 

pirkimų planų, šios įstaigos neįsitikino, kad sutartis sudarė racionaliai naudojant lėšas; viena įstaiga 

atliko pirkimo procedūras, pasirinkusi netinkamą pirkimo būdą; viena įstaiga nepateikė pirkimo 

procedūras pagrindžiančių dokumentų, todėl negalėjome įsitikinti atliktų pirkimo procedūrų 

teisėtumu; 4-iose įstaigose parengti pirkimo dokumentai neatitiko sveikos mitybos ir viešųjų pirkimų 

teisės aktų reikalavimų, buvo netikslūs ir neaiškūs; vienoje įstaigoje pirkimo sąlygose nustatyti maisto 

produktų reikalavimai buvo pritaikyti vienam tiekėjui; 4-ių įstaigų sudarytos maisto produktų pirkimo 

                                                 
7 11–oje įstaigų (iš 11) vertinimui pasirinktų maisto produktų pirkimų nustatyti pažeidimai. 
8 Viešųjų pirkimų įstatymas, Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. IS-

94 (2019-01-24 įsakymo Nr. IS-14 redakcija) patvirtinta Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, Viešųjų pirkimų 

tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, įstaigų vadovų patvirtintos viešuosius 

pirkimus reglamentuojančios tvarkos, Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas, (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais).  
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sutartys neatitiko pirkimo sąlygų; 6-ios įstaigos sudarė maisto produktų įsigijimo sutartis su tiekėjais, 

nors jų pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygose nurodytų reikalavimų; visų audituotų 11-os 

įstaigų sutartyse nebuvo numatyta atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių  reikalavimų 

Tvarkos aprašo9 reikalavimų tiekimą bei maisto produktų tiekimo sąlygos karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose; visos 

audituotos 11-o įstaigų nepaskelbė CVP IS laimėjusių dalyvių pasiūlymus, pasiūlymo kainų, sudarytas 

pirkimo sutartis arba šią informaciją paskelbė pavėluotai (2.2 poskyris, 27psl.). 

 

3. Maitinimo paslaugų ir maisto produktų sutarčių vykdymo kontrolė nepakankama 

Vertinant, ar tinkamai buvo kontroliuojamas KMS švietimo įstaigų sudarytų maitinimo, maisto 

produktų įsigijimo, KMSA sudarytų lėšų naudojimo sutarčių vykdymas, buvo nagrinėta 15-oje bendrojo 

ugdymo įstaigų sudarytų maitinimo paslaugų sutarčių, 11-oje ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 

maisto produktų įsigijimo sutarčių ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos lėšų naudojimo 

sutarčių, sudarytų su 2 Klaipėdos miesto nevalstybinėmis švietimo įstaigomis,  vykdymo kontrolė. 

Įvertinus su nevalstybinėmis įstaigomis sudarytų sutarčių dėl nemokamam vaikų maitinimui skirtų lėšų 

naudojimo vykdymą ir kontrolę, neatitikimų nenustatyta. 

Maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo kontrolė bendrojo ugdymo švietimo įstaigose 

Įvertinus 15-oje bendrojo ugdymo švietimo įstaigų, kurios 2019-2021 m. pagal sudarytas sutartis pirko 

maitinimo paslaugas iš privačių teikėjų, sutarčių vykdymą nustatyta, kad visose audituotose įstaigose10 

maitinimo paslaugų sutartys buvo vykdytos nesivadovaujant sutartyse nustatytomis sąlygomis, įstaigų 

vadovų įsakymais ir teisės aktų reikalavimais11, todėl sutarčių vykdymo kontrolė buvo nepakankama: 

vienoje įstaigoje nepaskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymo kontrolę, 11-oje įstaigų atsakingi 

asmenys nepakankamai atliko sutarčių vykdymo kontrolę ir netikrino maitinimo paslaugų teikimo 

kokybės taip, kaip buvo nustatyta sutarčių sąlygose (tiekėjų įsipareigojimą maisto gaminimui naudoti 

ekologiškus produktus, maisto gamyboje naudojamų produktų, turinčių skaidulinių medžiagų kiekį, 

papildomo bufeto patrauklumą, visų patiekalų įtrauktų į valgiaraštį kokybiškų fotonuotraukų bei 

einamosios savaitės valgiaraščių maketų pateikimą, visų įsipareigotų laisvoje prekyboje antrųjų 

patiekalų  ir patiekalų turinčių žymą "Tausojantis“ kiekį); 7-iose įstaigose atsakingi asmenys nevykdė 

sutartyse ir maitinimo valgiaraščiuose nurodytų mokamų maitinimo paslaugų kainų atitikties kontrolės 

(valgykloje paskelbtuose mokamo mokinių maitinimo valgiaraščiuose, mokamo maitinimo patiekalų 

kainos nenurodytos arba patiekalų kainos neatitiko, nurodytų sutartyje ir buvo žymiai didesnės); 3-ose 

įstaigose negalėjome įvertinti įstaigų valgiaraščiuose pateiktų mokamo maitinimo kainų atitikimo 

sutarties nuostatoms, nes sudarytose sutartyse nebuvo nustatytos visų patiekalų mokamo maitinimo 

kainos, taip tiekėjui buvo sudaryta galimybė mokamų patiekalų kainas nustatyti savo nuožiūra; 

vienoje įstaigoje buvo apmokėta tiekėjui už papildomas paslaugas (pusryčius ir pavakarius), kurios 

nebuvo numatytos sutartyje, šios paslaugos buvo įsigytos neatlikus viešojo pirkimo procedūrų bei 

nesudarius sutarties; 11 įstaigų nesudarė papildomų susitarimų dėl sutartyse numatytų sąlygų 

                                                 
9 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 11 p.  
10 15–oje įstaigų (iš 15) vertinimui pasirinktų maitinimo paslaugų sutarčių nustatyti netinkamos sutarčių vykdymo kontrolės atvejai. 
11 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 

redakcija su vėlesniais pakeitimais), 87 str.1 d. 12 p. 
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pasikeitimo ir joms pasikeitus vykdė sutartis nesudariusios papildomų susitarimų dėl kainos 

perskaičiavimo nuo 2021-07-01 pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui (įsigaliojo lengvatinis 9 

proc. šio mokesčio tarifas), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui įsakymais 

pakeitus nemokomo maitinimo kainas, padidėjus maitinamų vaikų skaičiui), viena įstaiga maitinimo 

paslaugų teikėjui suteikė galimybę teikti paslaugas nesilaikant teisės aktų ir pirkimo sąlygų reikalavimų, 

nes šiuos reikalavimus nepagrįstai panaikino papildomu susitarimu. Įstaigos neskyrė pakankamo 

dėmesio sutarčių vykdymo kontrolei, tai galėjo įtakoti vaikams švietimo įstaigose teikiamų paslaugų 

kokybę (3.1 poskyris, 34 psl.). 

Maisto produktų įsigijimo sutarčių vykdymo kontrolė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

švietimo įstaigose 

Įvertinus 11-oje ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo įstaigų 2019-2021 metais su tiekėjais 

sudarytų maisto produktų pirkimų sutarčių vykdymą nustatyta, kad 9-iose audituotose įstaigose12 

maisto produktų (duonos ir jos gaminių) įsigijimo sutarčių vykdymo kontrolė ne visais atvejais buvo 

vykdyta pakankamai, nes paskirti atsakingi asmenys nevykdė įsigytų maisto produktų pirkimo proceso 

priežiūros taip, kaip buvo nustatyta sutarčių sąlygose ir reikalaujama teisės aktuose13 ir neužtikrino 

sveikatai palankios vaikų mitybos: 7-iose įstaigose nekontroliuota, kad tiekėjas pristatytų tų savybių 

prekes, kokios buvo nurodytos sutartyje, nes šios įstaigos įsigijo sutartyse nenumatytus pirkti maisto 

produktus, 4-ios įstaigos neužtikrino, kad maisto produktai būtų įsigyti racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas, nes tiekėjams buvo apmokėta už maisto produktus didesnėmis kainomis nei buvo 

nustatyta sutartyse; viena įstaiga nepagrįstai sudarė papildomus susitarimus dėl sąraše nenumatytų 

maisto produktų įsigijimo, nors šioms prekėms įsigyti turėjo būti vykdomas naujas pirkimas; viena 

įstaiga audituojamu laikotarpiu ir šiuo laiku perka maisto produktus iš maisto produktų tiekėjo, kuris 

2021-11-25 ir pakartotinai 2022-06-02 įtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą (3.2 

poskyris, 42 psl.). 

 

4. Neužtikrinama teiktų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugų ir maisto produktų Klaipėdos 

miesto švietimo įstaigose kokybė 

 Įvertinus 26-iose atsirinktose audituoti Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose teiktų vaikų 

ir mokinių maitinimo paslaugų ir maisto produktų kokybės užtikrinimą, nustatyta, kad  atskirais atvejais 

nepakankamai užtikrinama maitinimo paslaugų ir maisto produktų teikimo kokybė, nes: 17-oje įstaigų 

(65 proc. audituotose įstaigose) vaikai ir mokiniai buvo maitinami pagal valgiaraščius, kurie sudaryti 

nesivadovaujant sveiko maitinimo nuostatomis ir neatitiko Tvarkos aprašo14 reikalavimų (13 įstaigų 

valgiaraščiai nepatvirtinti įstaigos vadovo parašu ir spaudu; 11 įstaigų valgiaraščiai neatitiko Tvarkos 

apraše nustatytos formos, juose nepateikta visa Tvarkos apraše reikalaujama informacija; vienos 

įstaigos valgiaraščiuose nurodytas maitinamų vaikų amžius neatitiko Tvarkos apraše nurodytoms vaikų 

amžių grupėms, kitoje įstaigoje valgiaraščiai nesudaryti visoms amžiaus grupėms; 2-jų įstaigų 

                                                 
12 9-iose įstaigose (iš 11) vertinimui pasirinktų maisto produktų sutarčių nustatyti netinkamos sutarčių vykdymo kontrolės atvejai. 
13 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 

redakcija su vėlesniais pakeitimais), 17 str. 2 d. 1 p. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos KMS tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 

patvirtintas Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 38 p. 
14 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
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valgiaraščiuose buvo numatyta mokiniams tą patį patiekalą tiekti du kartus per savaitę); 5-iose 

įstaigose buvo įsigyti ir naudoti vaikų ir mokinių maitinimui Tvarkos apraše15 draudžiami naudoti 

maisto produktai, kurių sudėtyje esančių skaidulinių medžiagų kiekis neatitiko nustatytą Tvarkos apraše 

bei produktuose esantis cukraus kiekis viršijo Tvarkos apraše nustatytą leistiną cukraus kiekį; 7-iose 

įstaigose vaikai ir mokiniai buvo maitinami patiekalais, kurie nebuvo nurodyti maitinimo 

valgiaraščiuose.  

1-oje įstaigoje nustatyta geroji praktika siekiant kuo geresnės vaikų ir mokinių maitinimo paslaugų ir 

maisto produktų kokybės: kasmet atliktos įstaigų darbuotojų ir mokinių apklausos apie teikiamų 

paslaugų kokybę (4 skyrius, 45 psl.). 

Nepakankama maitinimo paslaugas ir maisto produktus teikiančių įstaigų kokybės kontrolė 

Įvertinus atsirinktose audituoti 26-iose įstaigose vaikų ir mokinių maitinimo paslaugų ir maisto 

produktų teikiančių įstaigų kokybės kontrolės vykdymą, nustatyta, kad atsirinktose audituoti 19-oje (73 

proc. audituotų įstaigų) visuomenės sveikatos specialistai16 neatliko vaikų maitinimo organizavimo 

nuolatinės priežiūros tinkamai: atskirais atvejais nepildė Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties 

patikrinimo žurnalų, arba juos pildė rečiau nei kartą per dvi savaites; vienoje įstaigoje valgiaraščių ir 

vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas buvo pildytas formaliai, nes jame užfiksuoti neatitikimai, 

kurių faktiškai nebuvo (2021-10-20, 2021-10-29, 2021-11-11, 2021-11-25, 2021-12-08, 2021-12-21, 

2022-01-11, 2022-01-24 žurnale nurodyta, kad šalti užkandžiai nesuderinti su tėvais ir jų atstovais, nors 

jie jau buvo suderinti 2021-10-07 įvykusio tarybos posėdžio metu); 12-oje įstaigų visuomenės sveikatos 

specialistai nustatę valgiaraščių ir vaikų maitinimo neatitikimus, apie juos raštu neinformavo įstaigų 

vadovų, 12-oje įstaigų 2020-2021 m. įstaigų valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo 

žurnaluose nurodė, kad maitinimo organizavimo neatitikčių Tvarkos aprašo reikalavimams nebuvo, 

nors faktiškai audito metu (įskaitant atliktas apžiūras) buvo nustatyti maitinimo kokybės neatitikimai. 

Pažymime, kad audito metu vertinant 26-iose įstaigose maitinimo kokybę, 23-jose iš jų buvo nustatyti 

maitinimo organizavimo neatitikimai, 21-oje įstaigoje VMVT17 taip pat nustatė maitinimo organizavimo 

neatitikimus. Tačiau visuomenės sveikatos specialistai, atliekantys nuolatinę priežiūrą, 12-oje įstaigų18 

maitinimo organizavimo neatitikčių nenustatė. Audito metu nustatyti maitinimo kokybės neatitikimų 

atvejai bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento darbuotojų kasmet 

įstaigose atliktų patikrinimų rezultatai rodo, kad visuomenės sveikatos specialistų vykdyta maitinimo 

organizavimo bei kokybės priežiūra švietimo įstaigose buvo nepakankama (4 skyrius, 45 psl.). 

Ne visais atvejais siekiama tvarios vaikų mitybos 

Įvertinus, ar atsirinktose 26-iose Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose siekta, kad vaikų 

mityba būtų tvari – mažinanti maisto švaistymą, ar visos  įstaigos ėmėsi priemonių mažinti maisto 

švaistymą, vykdė maisto atliekų kiekio stebėseną, nustatė vaikų nevalgymo priežastis ir priėmė 

sprendimus dėl vaikų nesuvalgyto maisto kiekio mažinimo nustatyta, kad 9 bendrojo ugdymo švietimo 

įstaigos nevykdė maisto atliekų stebėsenos, nesiaiškino vaikų nevalgymo priežasčių ir nepriėmė 

sprendimų dėl vaikų nesuvalgyto maisto kiekio mažinimo; 5 bendrojo ugdymo švietimo įstaigos, vykdė 

                                                 
15 Ten pat,19 p. 
16 Ten pat, 51 p., Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai privalo 

vertinti vaikų maitinimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams, atlikdami nuolatinę vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, jos 

rezultatus ne rečiau kaip kartą per dvi savaites turi fiksuoti Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnaluose. 
17 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento nustatyti neatitikimai: 23-oje iš 26 įstaigų. 
18 KMS BĮ Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų nustatyti neatitikimai: 12-oje iš 26-ių įstaigų. 
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maisto atliekų kiekio stebėseną, tačiau konkrečių sprendimų dėl maisto atliekų mažinimo nepriėmė; 4 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose maisto atliekų kiekis buvo nedidelis, įstaigos valgyklose pagamintą 

maistą vaikai suvalgydavo; 8-iose įstaigose siekta mažinti maisto švaistymą: vykdyta maisto atliekų 

stebėsena, analizuotos vaikų nevalgymo priežastys, priimti sprendimai dėl vaikų nesuvalgyto maisto 

kiekio mažinimo, 5-iose iš jų priimtas tvarios mitybos priemones vertiname kaip gerąją praktiką. 

Siekiant įgyvendinti švietimo įstaigose tvarios mitybos principus bei tobulinti sveikatai palankaus 

vaikų maitinimo organizavimą, visų įstaigų vadovai turėtų siekti, kad valgykla taptų vaikams 

patrauklia bei malonia vieta, kurioje maistas visada yra maistingas, palankus sveikatai, saugus, skanus 

bei estetiškai patiektas. Kai vaikai maloniai ir skaniai valgys sveikatai palankų maistą, o jų mityba bus 

sveika ir tvari, tuomet sumažės ir maisto švaistymas (4 skyrius, 45 psl.). 

Rekomendacijos  

11-os Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovams: Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos, Klaipėdos 

"Varpelio" mokyklos-darželio, Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Vyturėlis", Klaipėdos lopšelio-darželio "Radastėlė", Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis", Klaipėdos 

miesto lopšelio-darželio "Traukinukas", Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis", Klaipėdos lopšelio-

darželio "Žuvėdra"  

1. Patikslinti bei atnaujinti įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkų nuostatas pagal  

sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais) pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatyti juose papildomas kontrolės procedūras dėl maisto produktų/maitinimo paslaugų 

sutarčių vykdymo priežiūros (1-asis pagrindinis rezultatas).  

14-os Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovams: Klaipėdos „Aitvaro“ 

gimnazijos, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos, Klaipėdos Vydūno gimnazijos, Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazijos, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos, Klaipėdos 

„Pajūrio“ progimnazijos, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos, 

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos 

2. Maitinimo paslaugų sutartyse (papildomuose susitarimuose) numatyti šalių atsakomybę dėl vaikų 

maitinimo organizavimą ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas 

mokymas namuose (2-asis pagrindinis rezultatas).  

11-os Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovams: Klaipėdos "Varpelio" 

mokyklos-darželio, Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis", 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Radastėlė", Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis", Klaipėdos miesto 

lopšelio-darželio "Traukinukas", Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis", Klaipėdos lopšelio-darželio 

"Žuvėdra", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas, Klaipėdos 

darželio „Gintarėlis“ 

3. Maisto produktų tiekimo sutartyse (papildomuose susitarimuose) numatyti atsakomybę už maisto 

produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatyti 

maisto produktų tiekimo sąlygas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu 

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose (2-asis pagrindinis rezultatas). 
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2-jų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovams: Klaipėdos lopšelio-darželio 

"Žilvitis", Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ 

4. Patvirtinti Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą (2-asis pagrindinis rezultatas). 

Klaipėdos lopšelio-darželio "Pingvinukas“ vadovui: 

5. Patvirtinti įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, vadovaujantis galiojančia Viešųjų 

pirkimų įstatymo ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo redakcija (2-asis pagrindinis rezultatas). 

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos vadovui: 

6. Paskirti už 2021-04-23 maitinimo paslaugų pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingą asmenį ir 

nustatyti  kontrolės vykdymo procedūras (3-asis pagrindinis rezultatas). 

11-os Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovams: Klaipėdos „Aitvaro“ 

gimnazijos, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos, Klaipėdos 

„Pajūrio“ progimnazijos, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos, 

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos 

7. Sudaryti sutarčių pakeitimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygas ir Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. nuostatas 

(3-asis pagrindinis rezultatas). 

Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos vadovui: 

8. Panaikinti 2019-10-31 susitarimą Nr. 1 prie 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MS-2019-

016/PS-04 (3-asis pagrindinis rezultatas). 

Klaipėdos lopšelis-darželio „Čiauškutė“ vadovui: 

9. Nutraukti  Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė" 2020-04-28 sutartį Nr. 20-19 ir sudaryti maisto 

produktų tiekimo sutartį su tiekėju, kuris neįtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą (3-asis 

pagrindinis rezultatas). 

17-os Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų vadovams: Klaipėdos „Baltijos“ 

gimnazijos, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos, Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos, Klaipėdos "Varpelio" mokyklos-

darželio, Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis", Klaipėdos 

lopšelio-darželio "Radastėlė", Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis", Klaipėdos lopšelio-darželio 

"Žuvėdra", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas, Klaipėdos 

darželio „Gintarėlis“ 

10. Patikslinti valgiaraščius pagal sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais 

pakeitimais) reikalavimus (4-asis pagrindinis rezultatas). 

BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras vadovui: 

11.  Nustatyti papildomas kontrolės procedūras, kurios užtikrintų KMS švietimo įstaigose maitinimo 

organizavimo atitikties Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimams vertinimą pagal aprašo 

51 p. (4-asis pagrindinis rezultatas). 
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Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai audito metu pateikėme 3 rekomendacijas dėl KMS tarybos 

2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 patvirtinto Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo, KMS tarybos 2016-05-26 

sprendimu Nr. T2-150 patvirtinto Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo 

(2020-05-21 sprendimo Nr. T2-113 redakcija) ir KMSA direktoriaus 2011-04-26 įsakymu Nr. AD1-792 

patvirtintos KMS biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms dengti 

planavimo ir jų paskirstymo mokykloms metodikos (2014-10-23 įsakymo Nr. AD1-3164 redakcija) 

atnaujinimo ir patikslinimo (1-asis pagrindinis rezultatas). Dvi rekomendacijos įgyvendintos. Audito metu 

pateiktos vienos neįgyvendintos rekomendacijos įgyvendinimo terminas numatytas 2022-09-30, žiūrėti 3 

priede „Įstaigoms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (vadovams), kuriose atlikome audito procedūras 

pateikėme rekomendacijas dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planų 

organizuojant ugdymo procesą pagal  Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 

patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 33 punkto reikalavimus patikslinimo bei 

privalomos skelbti informacijos, susijusios su maitinimo organizavimu (1-asis pagrindinis rezultatas), viešųjų 

pirkimų vykdymu, viešinimo, privačių interesų deklaravimo (2-asis pagrindinis rezultatas). Įstaigų vadovai 

šias rekomendacijas įgyvendino audito metu, žiūrėti 3 priede „Įstaigoms audito metu pateiktos 

rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

Rekomendacijų įgyvendinimo priemonės ir terminai pateikti ataskaitos dalyje „Rekomendacijų 

įgyvendinimo planas“ (55  psl.). 
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ĮŽANGA 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarka siekiama užtikrinti sveikatai palankesnę mitybą, maisto saugą ir 

geriausią kokybę, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius, atsižvelgiant į naujas šio mokslo žinias, pažangių šalių 

patirtį, PSO ir ES sveikatos politikos nuostatas. Tinkamai įgyvendinama maitinimo organizavimo tvarka ir 

kuo didesnis vaikų, valgančių švietimo  įstaigose, skaičius formuoja sveikos mitybos įpročius. 

Pagrindiniai vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo savivaldybės švietimo įstaigose reikalavimai ir 

funkcijos reglamentuotos LR švietimo įstatyme19. Vaikų ugdymo įstaigose maitinimas organizuojamas 

vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu20. Maitinimo organizavimas ir jo priežiūra 

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose  reglamentuoti Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos apraše21, Visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos apraše22 (2020-05-21 sprendimo Nr. T2-113 redakcija) 

bei įstaigų vadovų nustatytose vidinėse tvarkose.  

Klaipėdos miesto savivaldybėje 2019-2021 metais vaikų ir mokinių švietimo veiklą vykdė 94-ios Klaipėdos 

miesto savivaldybės švietimo įstaigos, iš jų: 84-ios Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos (12 

gimnazijų, 17 progimnazijų, 4 pagrindinės mokyklos, 4 pradinės mokyklos (mokyklos-darželiai), 47 lopšeliai-

darželiai) ir 10 Klaipėdos miesto nevalstybinės švietimo įstaigos. Maitinimo paslaugas 29-iose Klaipėdos 

miesto savivaldybės švietimo įstaigose teikė viešųjų pirkimų būdu pasirinkti maitinimo paslaugų teikėjai, 55-

iose maistą gamino švietimo įstaigų darbuotojai (įstaigos vaikų maitinimo paslaugas teikė pačios). Viena 

įstaiga Klaipėdos Vydūno gimnazija iki 2020-09-01 maitinimą vykdė pati, nuo 2020-09-01 pirko vaikų 

maitinimo paslaugą. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą centralizuotai 

tvarkė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius. 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro darbuotojai švietimo įstaigose vykdė vaikų ir mokinių 

maitinimo organizavimo priežiūrą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdė išorinę KMS švietimo 

įstaigose teikiamo maisto ir maitinimo paslaugų kontrolę.  

 

 

                                                 
19 Švietimo įstatymas (1991-06-25 Nr. I-1489 (2011-03-17 įstatymo Nr. XI-1281, redakcija su vėlesniais pakeitimais), 36 str. 7 d., 36 str. 8 d., 

36 str. 9 d., 22 str. 1 ir 2 d. 
20 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo 

Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais)  
21 KMS tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 patvirtintas Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašą (2015-07-30 Nr. T2-183 ir 2017-12-21 Nr. T2-330 red.)  
22 KMS tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T2-150 patvirtintas Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 

(2020-05-21 sprendimo Nr. T2-113 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
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AUDITO REZULTATAI 

1.    MAITINIMO ORGANIZAVIMO APLINKA KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 

ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TOBULINTINA 

Savivaldybė vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) mokinių nemokamo maitinimo23, 

sveikatos priežiūros24 ir maitinimo paslaugų organizavimo savarankiškąją25 funkcijas. Savivaldybės taryba – 

KMS biudžetinių švietimo įstaigų savininkas26 yra atsakinga už sąlygų sudarymą vaikų ir mokinių maitinimui 

organizuoti savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose. Vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimas švietimo įstaigose turi atitikti LR sveikatos ministro Vaikų maitinimo tvarkos aprašo (toliau – 

Tvarkos aprašas)27 ir kitų vaikų maitinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. 

Audituojamuoju laikotarpiu vaikų ir mokinių maitinimas 84-iose savivaldybės biudžetinėse ugdymo 

įstaigose buvo organizuojamas skirtingai. Maitinimo paslaugas 29-iose Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaigose teikė privatūs maitinimo paslaugų teikėjai, 55-iose – maistą gamino švietimo įstaigų 

darbuotojai (įstaigos vaikų maitinimo paslaugas teikė pačios). Viena įstaiga – Klaipėdos Vydūno gimnazija 

iki 2020-09-01 maitinimą vykdė pati, nuo 2020-09-01 pirko vaikų maitinimo paslaugą. 

KMS tarybos ir KMS administracijos sudarytos sąlygos vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimui ir priežiūrai KMS švietimo įstaigose 

Vaikų nemokamo ir mokamo maitinimo organizavimas KMS švietimo įstaigose reglamentuotas 

savivaldybės tarybos tvarkos aprašais28 bei savivaldybės direktoriaus patvirtintais vidiniais teisės 

aktais29. Pagal minėtų teisės aktų nuostatas už sąlygų sudarymą vaikų ir mokinių maitinimui organizuoti 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigose yra atsakinga ir biudžetinių įstaigų 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – savivaldybės administracija. Išanalizavus KMSA 

direktoriaus įsakymais patvirtintus KMSA struktūrinių padalinių nuostatus30, nustatėme KMSA skyriai, 

kurie yra atsakingi arba iš dalies susiję su vaikų maitinimo organizavimu KMS biudžetinėse švietimo 

įstaigose: tai Švietimo, Socialinės paramos, Planavimo ir analizės ir Sveikatos apsaugos skyriai. KMS BĮ 

                                                 
23 Vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (2010-06-30 Nr. XI-971 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 7 str. 8 d. 
24 Ten pat,  7 str. 35 d. 
25 Ten pat, 6 str. 10 d.  
26 Švietimo įstatymas (1991-06-25 Nr. I-1489 (2011-03-17 įstatymo Nr. XI-1281, redakcija su vėlesniais pakeitimais), 36 str. 9 d. 
27 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais).   
28 KMS tarybos sprendimais patvirtintos tvarkos: 2016-04-28 Nr. T2-99 Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas (nauja 2019-

04-12 sprendimo Nr. T2-90 redakcija, pakeitimai 2020-06-25 Nr. T2-146, 2021-06-22 Nr. T2-149); 2021-07-22 Nr. T2-172 Atlyginimo už 

maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, 

nustatymo tvarkos aprašas; 2012-11-29 Nr. T2-281 Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose tvarkos aprašas; 2016-05-26 Nr. T2-150 Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (2020-05-21 

sprendimo Nr. T2-113 redakcija) pagal audito metu pateiktą rekomendaciją KMS tarybos 2022-04-28 sprendimu Nr. T2-91 buvo patvirtintas 

nauja redakcija, atsižvelgiant į pateiktą rekomendaciją. 
29 KMSA direktoriaus įsakymais patvirtinta: 2011-04-26 Nr. AD1-792 KMS biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamo maitinimo patiekalų 

gamybos išlaidoms dengti planavimo ir jų paskirstymo mokykloms metodika, (2014-10-23 įsakymo Nr. AD1-3164 redakcija), 2019-01-11 Nr. 

AD1-59;  2020-01-07 Nr. AD1-30; 2021-01-22 Nr. AD1-100, 2021-07-22 Nr. AD1-894  nustatyti ir patvirtinti maisto produktams įsigyti 

skiriamų lėšų dydžiai.  
30 KMSA direktoriaus įsakymais patvirtinti KMSA skyrių nuostatai: 2020-01-15 Nr. AD1-81 – Švietimo, 2020-01-22 Nr. AD1-128 – Socialinės 

paramos, 2020-01-13 Nr. AD1-70 – Planavimo ir analizės, 2020-12-01 Nr. AD1-1378 – Sveikatos apsaugos. 
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Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro darbuotojai31 yra atsakingi ir pagal kompetenciją turi 

prižiūrėti, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų 

maitinimą. KMS paskirti darbuotojai, kuriems nustatytos funkcijos, pareigos ir atsakomybė 

organizuojant, vykdant vaikų ir mokinių nemokamą32 bei mokamą maitinimą33 bei atliekant maitinimo 

priežiūrą34, kokybės kontrolę35 KMS biudžetinėse švietimo įstaigose, kad vaikų maitinimas būtų 

organizuojamas pagal teisės aktus, reglamentuojančius maitinimą.  

KMS  taryba ir KMSA sudarė pagrindines sąlygas  vaikų ir mokinių maitinimo organizavimui ir priežiūrai 

švietimo įstaigose, tačiau nepakankamai ir netinkamai, nes savivaldybės tarybos36 ir savivaldybės 

administracijos direktoriaus37 teisės aktais patvirtintos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo, 

vykdymo, priežiūros vidinės tvarkos bei jose nustatytos kontrolės procedūros buvo neaiškios ir neatitiko 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui audito metu rekomenduota patikslinti 

minėtas tvarkas pagal pasikeitusius nacionalinių teisės aktų reikalavimus bei nustatyti maitinimo 

organizavimo proceso priežiūros ir kontrolės funkcijas/vidaus kontrolės procedūras, apimančias visą 

KMS BĮ maitinimo organizavimo procesą, jas priskiriant konkretiems KMSA struktūriniams padaliniams, 

žiūrėti 3 priede „Įstaigoms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.).  

Savivaldybės biudžeto lėšos panaudotos 2019-2021 m. KMS švietimo įstaigų vaikų maitinimui atitiko 

maitintų vaikų skaičių. 2019 - 2021 metais 94-iose KMS švietimo įstaigose38 nemokamą maitinimą gavo 

12 667 mokinių. Išlaidoms maisto produktams finansuoti 2019 - 2021 metais panaudota 2 496 819,0 

Eur valstybės biudžeto lėšų, iš jų: 8 KMS nevalstybinės švietimo įstaigos pagal sutartis, sudarytas su 

KMSA, panaudojo nemokamam vaikų maitinimui (maisto produktų įsigijimo išlaidoms apmokėti): 2019 

metais 3 įstaigos – 39 vaikams 9784,97 Eur; 2020 metais 8 įstaigos – 179 vaikams 23791,29 Eur; 2021 

metais 10 įstaigų – 335 vaikams 39342,08 Eur, maitinimui skirtų lėšų panaudojimas pateikiamas 1 pav. 

                                                 
31 KMS tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 patvirtinto Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo maitinimo kontrolės organizavimo tvarkos aprašo 40 p.   
32 KMSA direktoriaus 2019-07-16 įsakymu Nr. PAD-62 patvirtintoje Socialinės paramos skyriaus darbuotojo pareigybės charakteristikoje 

įtvirtintos funkcijos, susijusios su nemokamam vaikų maitinimui (pietums, pusryčiams, maitinimui organizuojamose dieninėse vasaros 

stovyklose), nemokamo maitinimo gamybos išlaidoms padengti skiriamų lėšų racionaliam panaudojimui užtikrinti, analizuojant, planuojant, 

paskirstant ir tikslinant asignavimus ir kt.   
33 KMSA direktoriaus 2020-01-13 įsakymu Nr. AD1-70 patvirtintų Planavimo ir analizės skyriaus nuostatų 5 p. patvirtintos skyriaus darbuotojų 

atliekamos funkcijos, susijusios su mokinių mokamo maitinimo organizavimu KMS švietimo įstaigose, 2021-09-16 įsakymu Nr. AD1-1088 

skyriaus darbuotojoms priskirtos kuruojamos sritys. 
34 KMS taryba 2016-05-26 sprendimu Nr. T2-150 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose“ (2020-05-21 

sprendimo Nr. T2-113 redakcija) įsteigė nuo 2017-01-01 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatus pagal mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, skaičių: iki 49 mokinių – 0,25 etato; nuo 50 iki 110 mokinių – 0,50 etato; nuo 111 iki 180 

mokinių – 0,75 etato; nuo 181 iki 250 mokinių – 1,00 etato; KMS BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019-09-13 

įsakymu Nr. J-108 patvirtintos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos specialisto pareigybių 

aprašymuose nustatytos funkcijos. 
35 KMSA direktoriaus įsakymais: 2019-03-29 Nr. PAD-32 ir 2020-07-01 Nr. PAD-89 patvirtintame Švietimo skyriaus darbuotojo pareigybės 

aprašyme 5.1 punkte įtvirtinta funkcija: užtikrinti vaikų maitinimo kokybę pagal reglamentuojančius dokumentus, kurią atliekant darbuotoja 

įpareigota 5.1.1 p. – teikti informaciją ir konsultuoti švietimo įstaigų ar valgyklų vadovus dėl darbo organizavimo ir kitais vaikų maitinimo 

klausimais; 5.1.2 p. – vykdyti maisto produktų higienos reglamentų ir kitų higienos taisyklių pažeidimų prevenciją; 5.1.3 p. – analizuoti skundus, 

pasiūlymus ir pageidavimus vaikų maitinimo klausimais; 5.1.4 p. – vykdyti savivaldybės švietimo įstaigų maitinimo organizavimo stebėseną ir 

priežiūrą. 
36 KMS tarybos sprendimais patvirtinti: 2012-11-29 Nr. T2-281 patvirtintas Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo mokyklose ir 

ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašas, 2016-05-26 Nr. T2-150 Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos 

aprašas (2020-05-21 sprendimo Nr. T2-113 redakcija). 
37 KMSA direktoriaus 2011-04-26 įsakymu Nr. AD1-792 patvirtinta KMS biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamo maitinimo patiekalų 

gamybos išlaidoms dengti planavimo ir jų paskirstymo mokykloms metodika, (2014-10-23 įsakymo Nr. AD1-3164 redakcija), Tarnybai 

pateikus rekomendaciją metodika patikslinta  2022-06-22 KMSA direktoriaus įsakymu Nr. AD1-850.  
38 84 KMS BĮ ir 8 nevalstybinės švietimo įstaigos, 2021 m. – 10 nevalstybinių švietimo įstaigų. 
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1 pav. Lėšos panaudotos 2019-2021 m. KMS švietimo įstaigų vaikų maitinimui 

 

Šaltinis – kontrolės ir audito tarnyba pagal KMSA ir BĮ apskaitos bei ataskaitų39 duomenis. 

KMS biudžetinių švietimo įstaigų vadovų sukurta vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo 

sistema 

KMS biudžetinių švietimo įstaigų vadovai40 yra atsakingi už maitinimo organizavimą ir sąlygų maitinimui 

organizuoti sudarymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose. Vaikų ir mokinių 

maitinimo organizavimas švietimo įstaigose turi atitikti sveikatos ministro Vaikų maitinimo tvarkos aprašo 

(toliau – Tvarkos aprašas)41 reikalavimus. Audito metu laikėme, kad KMS biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 

sukurta tinkama vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo sistema įstaigose jeigu: 

 įstaigų vadovų įsakymais patvirtintos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos atitinka LR 

teisės aktų nuostatas; 

                                                 
39 2019 metų Mokinių nemokamo maitinimo 2020-01-08, 2020 metų mokinių nemokamo maitinimo 2021-01-11, 2021 metų mokinių 

nemokamo maitinimo 2022-01-06 ataskaitų duomenys.  
40 Švietimo įstatymo (1991-06-25 Nr. I-1489 (2011-03-17 įstatymo Nr. XI-1281, redakcija su vėlesniais pakeitimais), 36 str. 9 d., Klaipėdos 

miesto savivaldybės 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 patvirtinto Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 3 p., LR Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 6 p.   
41 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais).   
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 vaikų maitinimą švietimo įstaigose organizavo maisto tvarkymo subjektai, kuriems nustatyta tvarka 

suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu;  

 visos švietimo įstaigos turi leidimus - higienos pasus,  kurie yra būtini vykdant maitinimo ir ugdymo 

veiklą ir liudija, kad veiklos sąlygos atitinka minimalius visuomenės sveikatos saugos reikalavimus; 

 įstaigų vadovų įsakymais paskirti atsakingi darbuotojai už maitinimo organizavimą; 

 švietimo įstaigų interneto svetainėse paskelbta informacija apie vaikų maitinimą: vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ar maisto 

produktų tiekimo paslaugas,  15 dienų valgiaraščiai, karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu skelbiama informacija apie vaikų maitinimo sąlygas, jei jos keičiamos. 

Atsirinktose audituoti 26-iose KMS biudžetinėse švietimo įstaigose įstaigų vadovai sudarė pagrindines 

vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo sąlygas: vaikų maitinimą KMS BĮ švietimo įstaigose 

organizavo maisto tvarkymo subjektai, kurie patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

Maisto tvarkymo subjektų sąrašuose ir jiems nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu.  

Visos 11 audituotos įstaigos, kuriose maitinimas buvo teikiamas pačių įstaigų, turėjo galiojančius 

maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus, visose audituotose 15 įstaigose, kuriose maitinimo paslaugas 

teikė privatūs teikėjai, kuriems buvo suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu. Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir VĮ „Registrų centras“ duomenimis visos 26 BĮ 

turėjo higienos pasus, kurie liudijo, kad veiklos sąlygos atitinka minimalius visuomenės sveikatos 

saugos reikalavimus. Įstaigų vadovai įsakymais patvirtino vidines vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimo tvarkas: 11-oje42 – dėl vaikų/mokinių  maitinimo organizavimo, 4-iose43 – dėl nemokamo 

maitinimo organizavimo, 20-yje44 – dėl maitinimo organizavimo Covid – 19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) laikotarpiu, organizuojant ugdymo procesą bei paskyrė atsakingus asmenis, nustatė jų 

atsakomybę ir funkcijas.  

Audito metu nustatyta, kad ne visų audituotų įstaigų vadovai užtikrino, kad vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimo sistema būtų sukurta tinkamai, nes 16-os įstaigų45 vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimo tvarkos neatitiko LR teisės aktų nuostatas, vidiniuose teisės aktuose nenustatytas aiškus 

ir sistemiškas vaikų/mokinių maitinimo organizavimo teisinis reguliavimas46. Kuriant vidinius teisės 

                                                 
4211 BĮ: Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos "Varpelio" 

mokykla-darželis, Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė", 

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Sakalėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas", Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis", Klaipėdos lopšelis-

darželis "Žuvėdra". 
43 4 BĮ: Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Traukinukas". 
44 20 BĮ: Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija, Klaipėdos "Baltijos" gimnazija, Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija, Klaipėdos Vydūno gimnazija, 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, Klaipėdos Vitės 

progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos Jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos "Varpelio" mokykla-darželis, Klaipėdos darželis 

"Gintarėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė",  Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas", 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis“. 
45 16 BĮ: Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos jūrų 

kadetų mokykla, Klaipėdos "Varpelio" mokykla-darželis, Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis", 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė", Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Sakalėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas", Klaipėdos lopšelis-

darželis "Žilvitis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Žuvėdra". 
46 Teisėkūros pagrindų įstatymas, 2012-09-18 Nr. XI-2220, 3 str. 2 d. 6 ir 7 p. įtvirtinti  teisėkūros principai: aiškumo ir sistemiškumo: 3 str. 2 d. 

6 p. nustatytas aiškumo principas – teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, 

aiškus ir nedviprasmiškas; 3 str. 2 d. 7 p. nustatytas sistemiškumo principas – teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios 

teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, 

kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina. 
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aktus nesivadovauta aiškumo ir sistemiškumo principais reiškiančiais, kad teisės aktuose nustatytas 

teisinis reguliavimas turi būti aiškus ir nedviprasmiškas ir, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje: 

žemesnės teisinės galios teisės aktai neprieštarautų aukštesnės teisinės galios teisės aktams: 

 11 įstaigų47 vadovų įsakymais patvirtintų vaikų/mokinių maitinimo organizavimo tvarkų 

nuostatos neatitiko reikalavimams, nustatytus Tvarkos apraše48 bei neatnaujintos pagal visus 

šio teisės akto pasikeitimus. 

 7-ių įstaigų49 vadovų įsakymais patvirtintų maitinimo organizavimo Covid – 19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) laikotarpiu, organizuojant ugdymo procesą, valdymo planuose nustatytas vaikų/mokinių 

maitinimo laikas neatitiko Tvarkos aprašo 33 p. reikalavimui – organizuoti pietus ne anksčiau nei 2,5 

val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios.  

Įstaigų vadovams audito metu pateiktos rekomendacijos patikslinti mokinių maitinimo laiką, įgyvendintos, 

žiūrėti 3 priede „Įstaigoms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

Pagal Tvarkos aprašo50 reikalavimus mokyklos interneto svetainėje, turi būti skelbiama: Tvarkos 

aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, 

15 dienų valgiaraščiai, karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu turi 

būti skelbiama informacija apie vaikų maitinimo organizavimo sąlygas, jei jos keičiamos. 

Išanalizavus 26 KMS BĮ švietimo įstaigų interneto svetainėse patalpintą informaciją, nustatėme, kad 20 

įstaigų (77 proc. audituotų įstaigų)51 neužtikrino Tvarkos aprašo 26 p. nustatytos įstaigų interneto 

svetainėse privalomos informacijos teikimo apie visų maitinamų vaikų amžiaus ir maitinimo tipų 

                                                 
47 11 BĮ: Mokinių maitinimo organizavimo Klaipėdos Vydūno gimnazijoje tvarkos aprašas, patvirtintas 2015-09-12 direktoriaus įsakymu Nr. 

VI-230; Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos  aprašas, patvirtintas 2020-08-30 direktoriaus 

įsakymu Nr. V-35-1; Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2020-12-31 

įsakymu Nr. V1-176, Klaipėdos "Varpelio" mokyklos -darželio vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas  2020-10-02 

direktoriaus įsakymu Nr. V-34, Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė" vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021-08-

31 direktoriaus įsakymu Nr. V-82; Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis" maitinimo organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas 

2021-06-08 direktoriaus įsakymu Nr. V1-49; Klaipėdos lopšelio-darželio "Radastėlė" vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, 

patvirtintas 2018-09-28 direktoriaus įsakymu Nr. V-72; Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis" tvarkos aprašas, 

patvirtintas 2021-03-26 direktoriaus įsakymu Nr. V-20; Klaipėdos miesto lopšelio-darželio "Traukinukas" vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas, patvirtintas 2020-09-23 direktoriaus įsakymu Nr. V-46; Klaipėdos lopšelio-darželio "Žilvitis" maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 2019-12-23 direktoriaus įsakymu Nr. V1-68; Klaipėdos lopšelio-darželio "Žuvėdra" vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas, patvirtintas 2020-06-30 direktoriaus įsakymu Nr. V-106. 
48 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
49 7 BĮ: Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus 2021-08-30 įsakymu Nr. V1-112 patvirtinto Gimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių plano organizuojant ugdymo procesą 32.3 p. p., 34.3 p. p.; Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos direktoriaus 

2021 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V- 36 patvirtinto Progimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą progimnazijoje 36 p.; Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos direktoriaus 2021-09-08 įsakymu Nr. V-52 

patvirtinto Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių plano organizuojant ugdymo 

procesą  35 ir 42 p.; Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. VI-47 patvirtinto Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazijos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių plano organizuojant ugdymo procesą 38 p.; Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos direktoriaus 2021-08-31 įsakymu Nr. V1-22 patvirtinto Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių plano organizuojant ugdymo procesą 39 p.; Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktoriaus 2021-09-10 

įsakymu Nr. V-79-1 patvirtinto "Klaipėdos "Vyturio" progimnazijos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą" 33 p.; Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus įsakymu 2020-08-28 Nr. V1-48 (2021-08-26 įsakymo 

redakcija Nr. VI-54) patvirtintas Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių planas 

organizuojant ugdymo procesą 30 p. 
50 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo 

Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais) 26 p., 48 p. 
51 20 BĮ: Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos Vitės progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Klaipėdos lopšelio-darželio "Pingvinukas", 

Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė, Klaipėdos mokykla-darželis 

„Varpelis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos 

lopšelis-darželis "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelis-darželis "Traukinukas". 
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valgiaraščius, juridinį asmenį, teikiantį vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, vaikų 

maitinimo organizavimo sąlygas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio 

laikotarpiu ir kt.  

Įstaigos, neviešindamos privalomos informacijos arba jos dalies, susijusios su vaikų maitinimo 

organizavimu, neužtikrino Įstaigose maitinamų vaikų tėvams (globėjams) bei Klaipėdos miesto 

visuomenės teisės gauti visą aktualią informaciją. Įstaigų vadovams audito metu pateiktos 

rekomendacijos įstaigos interneto svetainėje paskelbti su mokinių maitinimu susijusią visą privalomą 

skelbti informaciją, įgyvendintos, žiūrėti 3 priede „Įstaigoms audito metu pateiktos rekomendacijos ir 

jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

2.    NESILAIKYTA TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ ORGANIZUOJANT IR VYKDANT 

MAITINIMO PASLAUGŲ IR MAISTO PRODUKTŲ VIEŠUOSIUS PIRKIMUS 

Pagal Viešųjų pirkimų įstatymą52 KMS švietimo įstaigos yra perkančiosios organizacijos, kurių tikslas – 

racionalus viešųjų lėšų naudojimas, siekiant įsigyti tinkamos kokybės paslaugas bei prekes. Vykdydamos 

pirkimus, įstaigos turi vadovautis minėtu įstatymu, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu53, Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika54, Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika55 ir kitų 

su pirkimais susijusių teisės aktų reikalavimais dėl pirkimo būdo pasirinkimo, pirkimų procedūrų atlikimo, 

laimėtojų nustatymo, sutarčių sudarymo ir paskelbimo56 bei įstaigų vadovų įsakymais patvirtintomis vidaus 

tvarkomis, reglamentuojančiomis pirkimų organizavimą ir vykdymą. Siekiant įvertinti, ar lėšos maitinimo 

paslaugoms ir maisto produktams įsigyti KMS švietimo įstaigose buvo naudotos teisėtai ir ekonomiškai, 

buvo vertinamas maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų vykdymas 15-oje bendrojo ugdymo įstaigų ir maisto 

produktų įsigijimo viešųjų pirkimų vykdymas 11-oje ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų. 

Maitinimo paslaugų viešųjų pirkimų vykdymas bendrojo ugdymo įstaigose 

15-oje KMS bendrojo ugdymo švietimo įstaigų57, kurios 2019-2021 m. pirko maitinimo paslaugas iš privačių 

teikėjų, vertinta 15 atsirinktų maitinimo paslaugų pirkimų58. Nustatyta, kad ne visos įstaigos užtikrino teisės 

aktų reikalavimų laikymąsi organizuojant ir vykdant maitinimo paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus: 

 

                                                 
52 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2017 m. gegužės 2 d. redakcija Nr. XIII-327 su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 25 d. 
53 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 (su vėlesniais 

pakeitimais). 
54 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-278 įsakymu Nr. IS-95 (2019-01-24 įsakymo Nr. IS-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika. 
55 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. IS-94 (2019-01-24 įsakymo Nr. IS-14 redakcija) patvirtinta Numatomos 

viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika. 
56 Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas, 4 str. 3 d. 8 p., Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 

patvirtintas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, 5 p., 11 p., 14 p., 16-18 p., 21.2 p., 21.3.2 p. 21.3.3. p., 21.3.11-2.1.3.17 p., 21.3.4. – 21.3.8. p., 

21.4.1. p., 21.4.2. p., 21.4.4. p., 21.4.6 p. 
57 15-a KMS BĮ, kurios pirko vaikų ir mokinių maitinimo paslaugas iš privačių teikėjų: Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, 

Klaipėdos Jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, 

Klaipėdos Vitės progimnazija, Klaipėdos Baltijos gimnazija, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos 

„Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija. 
58 15-oje bendrojo ugdymo įstaigų audituojamuoju laikotarpiu vykdyti 26 maitinimo paslaugų viešieji pirkimai, po kurių buvo sudarytos 26 

sutartys 7 264 841,2 Eur be PVM vertės. Kiekvienoje įstaigoje atsirinkta vertinti po 1 pirkimą, po kurio sudaryta sutartis galiojo audituojamojo 

laikotarpio pabaigoje, viso atsirinkta 15 pirkimų arba 57 proc. visų pirkimų, po kurių sudarytų maitinimo paslaugų sutarčių vertė iš viso sudarė 

5771676,11 Eur be PVM. 
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Ne visos bendrojo ugdymo švietimo įstaigos sudarė pirkimų planus 

Perkančiųjų organizacijų pareiga parengti ir patvirtinti planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais 

metais pirkimų planus ir pagal VPT nustatytus reikalavimus ir tvarką CVP IS paskelbti planuojamų atlikti 

pirkimų suvestinę59. Viena įstaiga60 2019 nesudarė viešųjų pirkimų plano, todėl negalėjome įsitikinti, 

kokios apimties maitinimo paslaugų pirkimą įstaiga planavo atlikti. 

Dalis pirkimų bendrojo ugdymo įstaigose vykdyti nedeklaravus viešųjų ir privačių interesų 

Nuo 2018-01-01 deklaruoti privačius interesus Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai privalo 

perkančiosios organizacijos vadovai, viešojo pirkimo komisijos nariai, perkančiojo subjekto vadovo 

paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys, perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose 

dalyvaujantys ekspertai61. Tačiau 6 įstaigose arba 40 proc. audituotų įstaigų viešųjų pirkimų procese 

dalyvaujantys asmenys (organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai), nevykdė įstatymuose 

nustatytos pareigos, nes nedeklaravo viešų ir privačių interesų, nors dalyvavo pirkimo 

procedūrose/pirkimo komisijų posėdžiuose priimant spendimus dėl pirkimų62. Atsakingiems asmenims 

bei audito metu pateiktos rekomendacijos, įgyvendintos, žiūrėti 3 priede „Įstaigoms audito metu 

pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

Ne visais atvejais apskaičiuota ir teisingai nustatyta maitinimo paslaugų pirkimų vertė 

Pirkimo pradžioje apskaičiuojama numatoma pirkimo vertė, pagal kurią nustatoma, kokios vertės 

pirkimas turi būti atliktas, norint sudaryti pirkimo sutartį63. Preliminari pirkimo vertė apskaičiuojama 

rengiant pirkimų planą, turi būti patikslinta ir užfiksuota pirkimo vykdytojo prieš pirkimo procedūros 

pradžią, įvertinant, ar turi būti atliekamos pirkimų planų korekcijos64. Pirkimo vykdytojas, 

skaičiuodamas paslaugų vertę, turi įvertinti pirkimo sutarties terminus, kainodarą, maitinimo paslaugos 

sutarties pratęsimo galimybę65.  

 5 įstaigos66 skaičiuodamos maitinimo paslaugų vertę, neįvertino sutartyse numatytos maitinimo 

paslaugų teikimo terminų pratęsimo galimybės bei nepatikslino pirkimų planų.  

Pirkimo vertė skaičiuojama įtraukiant visas mokėtinas sumas (nepriklausomai nuo finansavimo šaltinių) 

be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant vertes, galinčias atsirasti dėl pirkimo sutarties pasirinkimo 

galimybių67.  

 13 įstaigų68 į pirkimo vertę neįtraukė visų pirkimo sąlygose nurodytų perkamų maitinimo 

paslaugų: valgykloje laisvai pasirenkamų šaltų ir (ar) šiltų užkandžių tiekimo, nemokamo 

                                                 
59 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2017 m. gegužės 2 d. redakcija Nr. XIII-327 su vėlesniais pakeitimais), 26 str. 1 d. 
60 Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija. 
61 Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (2017-05-11 įstatymo Nr. XIII-366 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 4 str. 3 d. 8 p., Viešųjų 

pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 21 str. 2 d. 
62 Viešojo pirkimo komisijos nario statuso nedeklaravo: Klaipėdos Jūrų kadetų mokykloje viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir komisijos 

narys; Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijoje viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas; Klaipėdos Vydūno gimnazijoje viešųjų pirkimų komisijos 

pirmininkas  ir 2 komisijos nariai; Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas; Klaipėdos Vitės progimnazijoje 

viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas; Viešojo pirkimo organizatoriaus statuso nedeklaravo: Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijoje viešųjų pirkimų 

organizatorius; Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos viešųjų pirkimų organizatorius.  
63 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. IS-94 (2019-01-24 įsakymo Nr. IS-14 redakcija) patvirtinta Numatomos 

viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, 2.3 p. p., 2.5 p. p. 
64 Ten pat, 6 p. 
65 Ten pat, 11.2 p. p. 
66 5 BĮ: Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazija, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija. 
67 Ten pat, 4 p. 
68 15 BĮ: Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Klaipėdos Jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, 

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto 
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mokinių maitinimo poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienomis bei mokykloje organizuojamų 

renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų ir kitų renginių) dalyviams maitinimo tiekimo.  

 Viena įstaiga69 į numatomą pirkimo vertę neįtraukė pirkimo sąlygose numatytų teikti mokamo 

mokinių, įstaigos darbuotojų ir kitų asmenų maitinimo paslaugų vertės, kita įstaiga70 – mokamo 

(mokinių ir įstaigos darbuotojų) maitinimo paslaugų vertės. Viena įstaiga71 su maitinimo 

paslaugų tiekėju sudarytoje sutartyje72 numatė teikti mokamas maitinimo paslaugas tretiesiems 

asmenims bei organizuojamose dieninėse vasaros stovyklose, tačiau neįtraukė šių paslaugų  į 

sutarties vertę. 

 3-ose įstaigose73 valgyklose faktiškai buvo teikiamos mokamo maitinimo paslaugos mokinių 

tėvams74, vienoje įstaigoje75 – mokamas maitinimas kitos biudžetinės įstaigos76 darbuotojams 

ir šaltų užkandžių tiekimas, kitoje įstaigoje77 – šaltų užkandžių tiekimas, tačiau pirkimo sąlygose 

šių paslaugų pirkimas nenumatytas ir į sutarčių vertę šio mokamo maitinimo paslaugos 

neįtrauktos. 

Jei į planuojamą pirkimų vertę būtų įskaičiuotos visos perkamos paslaugos ir įvertintas sutarčių 

galiojimo laikotarpis galėjo būti taikomas kitoks pirkimo būdas. Pirkimo vykdytojai neįvertindami visų 

perkamų maitinimo paslaugų vertės, atsižvelgiant į sutarčių galiojimo trukmę, neįsitikino, kad sutartis 

sudarė racionaliai naudojant lėšas. Taip buvo pažeisti VPĮ 5 str. 5 d., Numatomos viešojo pirkimo ir 

pirkimo vertės skaičiavimo metodikos 4 p., 6 p. ir 11.2 p. p. reikalavimai bei VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintas 

skaidrumo principas ir 17 str. 2 d. nustatytas racionalaus lėšų panaudojimo principas. 

Nepagrįsta neįprastai maža maitinimo paslaugų pasiūlymo kaina 

Viena įstaiga78  neprašė pateikti kainos sudėtinių dalių ir skaičiavimo pagrindimo bei pagrįsti pasiūlyme 

nurodytą paslaugų kainą, jeigu ji atrodo neįprastai maža ir su tiekėju sudarė maitinimo paslaugų 

sutartį79. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais laikomos 

neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai 

neatmesti, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį. Nustatyta, kad maitinimo paslaugos pirkimo 

laimėtojo pasiūlyta kaina buvo neįprastai maža, nes ji 37,93 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlytų 

kainų aritmetinį vidurkį. Nepareikalavus tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą maitinimo paslaugų kainą 

nesivadovauta VPĮ 57 straipsnio 1 dalies reikalavimo, Pirkimo sąlygų 64.8 p. p.80 todėl nebuvo įsitikinta, 

ar tiekėjas įvykdys įsipareigojimus – paslaugas teikti už mažiausią kainą. Be to, įstaigos valgyklos  2022-

                                                 
progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos 

„Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija. 
69 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija. 
70 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija. 
71 Klaipėdos Vitės progimnazija. 
72 Klaipėdos Vitės progimnazijos viešojo pirkimo-pardavimo 2021-08-24 sutarties Nr. MS-2021-019, 1, 2 p. 
73 Klaipėdos „Versmės“ progimnazija,  Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. 
74 2022-03-22 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos,  Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos valgyklų 

apžiūros metu pateikti vadovų žodiniai paaiškinimai. 
75 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje, 2022-03-24 Klaipėdos „Baltijos“ progimnazijos valgyklos apžiūros metu pateiktas vadovų žodinis 

paaiškinimas.  
76 BĮ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. 
77 Klaipėdos Vitės progimnazijoje, 2022-03-28 Klaipėdos Vitės progimnazijos valgyklos apžiūros metu nustatytas šaltų užkandžių tiekimas. 
78 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija. 
79 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2021-05-31 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. Nr. 21/1. 
80 Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo atviro konkurso (supaprastintu būdu) sąlygos, patvirtintos 2021-

03-20  įsakymu Nr. V-38-1 (tikslintos 2021-03-33, įsakymu Nr. 19-1). 
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03-22 atliktos apžiūros metu nebuvo galimybės patikrinti kokiomis kainoms buvo teikiami šio tiekėjo 

pagaminti mokamo maitinimo patiekalai, nes maitinimo valgiaraštyje nebuvo nurodytos jų kainos. 

9-ių bendrojo ugdymo įstaigų parengti pirkimo dokumentai neatitiko sveikos mitybos ir viešųjų 

pirkimų teisės aktų reikalavimų, buvo tarpusavyje nesuderinti, netikslūs ir neaiškūs  

Siekiant, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija galėtų nusipirkti tai, ko jai 

reikia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta imperatyvioji perkančiųjų organizacijų pareiga visą informaciją, 

susijusią su pirkimo sąlygomis ir procedūromis, pateikti pirkimo dokumentuose, kurie pagal įstatymo 

nuostatas turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių81. Perkančioji organizacija, nustatydama 

konkrečias viešojo pirkimo sąlygas, privalo užtikrinti, kad būtų įgyvendinti ne tik Viešųjų pirkimų 

įstatymo reikalavimai, bet taip pat ir viešųjų pirkimų sąlygų santykis su aktualiais kitais teisės 

aktais. Atsižvelgiant į tai, kad vaikų ir mokinių maitinimo paslaugų teikimas mokyklose turi atitikti 

sveikatai palankios mitybos, maisto saugos ir geriausios kokybės reikalavimus, pirkimo sąlygose 

nustatyti reikalavimai turi atitikti Tvarkos aprašo82 nuostatas. Nustatyta, kad 9 BĮ83 mokinių maitinimo 

paslaugos pirkimo dokumentai (techninės specifikacijos, pasiūlymų formos) neatitiko teisės aktų 

nuostatų buvo netikslūs ir neaiškūs. 

Netikslių ir neaiškių, tarpusavyje nesuderintų maitinimo paslaugų pirkimo dokumentų pavyzdžiai 

 Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos pirkimo sąlygų84 4 priede Maitinimo paslaugos pirkimo techninėje specifikacijoje 1.3 

punkte numatytas mokyklos valgykloje laisvai pasirenkamų šaltų ir (ar) šiltų užkandžių tiekimas, 1.4 p. - nemokamas 

mokinių maitinimas poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienomis bei mokykloje organizuojamų renginių (olimpiadų, 

konkursų, konferencijų ir kitų renginių) dalyviams, tačiau Pasiūlymo formoje nenurodytos eilutės šių maitinimo formų 

pasiūlymo kainoms pateikti.  

 Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos pirkimo sąlygų85 4 priede Maitinimo paslaugos pirkimo techninėje specifikacijoje 

1.2 punkte numatytas mokykloje organizuojamų renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų ir kitų renginių) dalyvių 

ir svečių (jei tokių bus) maitinimas, 2.7 p. - mokyklos valgykloje laisvai pasirenkamų šaltų ir (ar) šiltų užkandžių 

tiekimas; tačiau Pasiūlymo formoje nenurodytos eilutės šių maitinimo formų pasiūlymo kainoms pateikti. 

 Klaipėdos Vydūno gimnazijos maitinimo pirkimo sąlygų86 1 priedo (B dalis) 2.1. ir 2.2. lentelėse nurodytas porcijų 

skaičius (220) nesutampa su pirkimo sąlygų 4 priedo "Techninė specifikacija" 1 priede "Klaipėdos Vydūno gimnazijos 

preliminarus asmenų kurie maitinsis mokykloje skaičius" nurodytu vaikų skaičiumi (157). Pirkimų sąlygų 4 priedo 

Mokinių maitinimo paslaugos pirkimo techninėje specifikacijoje 14 ir 21 punktuose numatytas mokykloje laisvai 

pasirenkamų šaltų ir (ar) šiltų užkandžių tiekimas, 15 punkte - atskirais atvejais organizuojamų mokinių maitinimas 

poilsio, švenčių, mokinių atostogų dienomis bei mokykloje organizuojamų renginių (olimpiadų, konkursų, 

konferencijų ir kitų renginių) dalyvių maitinimas, tačiau Pasiūlymo formoje nenurodytos eilutės šių maitinimo formų 

pasiūlymo kainoms pateikti. 

 Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos pirkimo sąlygų87 4 priedo Mokinių maitinimo paslaugos techninėje 

specifikacijoje 14 punkte numatytas mokyklos valgykloje laisvai pasirenkamų šaltų ir šiltų užkandžių tiekimas; 15 

punkte - atskirais atvejais organizuojamų mokinių maitinimas poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienomis bei 

                                                 
81 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2017 m. gegužės 2 d. redakcija Nr. XIII-327 su vėlesniais pakeitimais), 35 str. 1 d., 35 str. 

4 d. ir 37 str. 
82 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais).  
83 Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijoje, Klaipėdos Jūrų kadetų mokykloje, Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje, 

Klaipėdos "Smeltės" progimnazijoje, Klaipėdos "Baltijos" gimnazijoje, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje, Klaipėdos "Verdenės" 

progimnazijoje, Klaipėdos „Vitės“ progimnazijoje. 
84 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos maitinimo paslaugos pirkimo supaprastinto konkurso sąlygos, patvirtintos Viešojo pirkimo posėdžio 2020-

05-11-protokolu Nr.1. 
85 Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos maitinimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygos, patvirtintos Viešojo pirkimo posėdžio 

2019-07-31 protokolu Nr.2. 
86 Klaipėdos Vydūno gimnazijos maitinimo paslaugos pirkimo atviro konkurso (supaprastintu būdu) sąlygos, patvirtintos Viešojo pirkimo 

posėdžio 2021-07-12 įsakymu Nr. 21-07. 
87 Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos maitinimo paslaugų pirkimo atviro konkurso (supaprastintu būdu) sąlygos, patvirtintos 2021-07-12 

įsakymu Nr. 21-07. 
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mokykloje organizuojamų renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų ir kitų renginių) dalyvių  maitinimas, tačiau 

Pasiūlymo formoje nenurodytos eilutės šių maitinimo formų pasiūlymo kainoms pateikti. 

 Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos pirkimo sąlygų88 4 priede "Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos mokinių maitinimo 

paslaugos techninė specifikacija" 14 p. mokykloje numatytas laisvai pasirenkamų šaltų ir šiltų užkandžių tiekimas, 15 

punkte - atskirais atvejais organizuojamų mokinių maitinimas poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienomis bei 

mokykloje organizuojamų renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų ir kitų renginių) dalyvių maitinimas, tačiau šių 

maitinimo paslaugų pirkimo vertė, tačiau Pasiūlymo formoje nenurodytos eilutės šių maitinimo formų pasiūlymo 

kainoms pateikti. Pirkimo sąlygų 1 priedo (B dalis) 2.1. ir 2.2. lentelėse nurodytas porcijų skaičius nesutampa su 

pirkimo sąlygų 4 priedo "Techninė specifikacija" 1 priede "Klaipėdos „Smeltės“ gimnazijos preliminarus asmenų kurie 

maitinsis mokykloje skaičius" nurodytu vaikų skaičiumi. Pirkimo sąlygų 1 priedo (B dalis)  „Pasiūlymas“ 2.1. lentelės 

„Nemokamos maitinimo paslaugos“ 3 stulpelio „Sąlyginis porcijų kiekis per dieną vnt.“ 2 eilutėje nurodytas kiekis „8“, 

o 3 eilutėje nurodytas kiekis „7“, viso nemokamą maitinimą gaunančių asmenų skaičius per dieną 15, o  pirkimo 

sąlygų 4 priedo "Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos mokinių maitinimo paslaugos techninė specifikacija" 1 priede - 

159.  Be, to, Pirkimo sąlygų 1 priedo (B dalis) pastabų 3 p. nurodyta, kad „Patiekalų gamybos išlaidos (su PVM) vienai 

dienai vienam mokiniui neturi būti didesnės kaip 70 proc. nuo maisto produktams įsigyti skiriamų lėšų (su PVM)“, tai 

prieštarauja KMSA direktoriaus 2011-04-26 įsakymu Nr. AD1-792 patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės 

biudžeto lėšų poreikio mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms dengti planavimo ir jų 

paskirstymo mokykloms metodikos 4. p. numatyta, kad „Lėšos, skiriamos iš savivaldybės biudžeto mokinių NMGI 

padengti, sudaro 25 procentus nemokamam maitinimui (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skirtų 

lėšų“. 

 Klaipėdos "Baltijos" gimnazijos pirkimo sąlygų89 1 priedo Techninės specifikacijos 9 punkte nurodyta preliminari 

paslaugos teikimo apimtis: preliminarus mokinių skaičius 430 (iš jų 25 nemokamai maitinamų), preliminarus 

darbuotojų skaičius 85. Tačiau pirkimo sąlygų 6 priede "Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos" nurodyta fiksuota 

tik nemokamo maitinimo kaina, fiksuota mokamo maitinimo paslaugų kaina nenustatyta. Techninės specifikacijos 

5.1. p. p. nurodytas organizuojamas pietų laikas: ne anksčiau kaip 2 val. ir ne vėliau kaip praėjus 5 val. nuo pamokų 

pradžios, neatitinka Tvarkos aprašo 33 p. reikalavimo pietus organizuoti ne anksčiau kaip po 2,5 val. ir ne vėliau kaip 

praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. 

 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos pirkimo sąlygų90 2 priedo Techninės specifikacijos 1 skyriaus 3 punkte nustatytas 

preliminarus maitinamų mokinių ir darbuotojų skaičius per 1 dieną, 2 skyriaus 8 p. numatyta tiekti šaltus ir (ar) šiltus 

užkandžius. Tačiau pirkimo sąlygų 1 priede „Pasiūlymo forma“ nenurodytos eilutės šių maitinimo formų pasiūlymo 

kainoms pateikti. Techninės specifikacijos 2 sk. 14 p. nuostatos neatitinka Tvarkos aprašo 19 p., nes nenurodytos visos 

vaikų maitinimui mokyklose draudžiamos naudoti maisto produktų grupės. 

 Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos pirkimo sąlygų911 priede Pasiūlymo B dalyje 2.1 lentelėje nurodytas nemokamo 

maitinimo sąlyginis porcijų kiekis per dieną (15) neatitinka su nurodytu  4 priede "Klaipėdos "Verdenės" 

progimnazijos mokinių maitinimo techninė specifikacija" 1 priede (31), Techninės specifikacijos 14 p. numatytas 

laisvai pasirenkamų šaltų ir (ar) šiltų užkandžių tiekimas, 15 p. - organizuojamas mokinių maitinimas poilsio, švenčių 

ir mokinių atostogų dienomis bei renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų ir kitų renginių) dalyviams maitinimas, 

tačiau Pasiūlymo formoje nenurodytos eilutės šių maitinimo formų pasiūlymo kainoms pateikti. Techninės 

specifikacijos 21.1 punkte nurodyta tiekėjams sudaryti valgiaraščius ne mažesniam nei 5 dienų laikotarpiui, kas 

neatitinka Tvarkos aprašo 47 p. reikalavimo valgiaraščius sudaryti ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui. 

 Klaipėdos Vitės progimnazijos pirkimo sąlygų92 1 priedo „Techninės specifikacijos“ 9 punkte nurodyta preliminari 

nemokamo ir mokamo mokinių maitinimo paslaugos teikimo apimtis: preliminarus mokinių skaičius 816 (iš jų 102 

nemokamai maitinamų), preliminarus darbuotojų skaičius 80. Tačiau pirkimo sąlygų 6 priede "Pasiūlymų vertinimo 

kriterijai ir sąlygos" pateiktoje lentelėje apskaičiuota tik fiksuota nemokamo mokinių maitinimo kaina, fiksuotos 

mokamo maitinimo paslaugų kainos apskaičiavimas nepateiktas. Techninės specifikacijos 5.1. p. p. nurodytas 

organizuojamas pietų laikas: ne anksčiau kaip 2 val. ir ne vėliau kaip praėjus 5 val. nuo pamokų pradžios, neatitinka 

Tvarkos aprašo 33 p. reikalavimo pietus organizuoti ne anksčiau kaip po 2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo 

pamokų pradžios. 

                                                 
88 Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo atviro konkurso (supaprastintu būdu) sąlygos, patvirtintos 2021-

03-20  įsakymu Nr. V-38-1 (tikslintos 2021-03-33, įsakymu Nr. 19-1). 
89 Klaipėdos "Baltijos" gimnazijos Supaprastinto viešojo pirkimo „Mokinių maitinimo paslaugos pirkimas“ atviro konkurso sąlygos, patvirtintos 

Viešųjų pirkimų komisijos 2021-07-15 protokolu Nr. 1.  
90 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos Mažos vertės maitinimo paslaugų pirkimo konkurso sąlygos, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, 

patvirtintos direktoriaus 2021-04-09 įsakymu Nr. V-35. 
91 Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo atviro konkurso (supaprastintu būdu) sąlygos, patvirtintos 2020-

07-16 VP komisijos posėdžio protokolu Nr. 1.   
92 Klaipėdos Vitės progimnazijos Supaprastinto viešojo pirkimo „Mokinių maitinimo paslaugos pirkimas“ atviro konkurso sąlygos, patvirtintos 

progimnazijos direktoriaus 2021-07-12 įsakymu Nr. VI-54.  
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Ne visais atvejais viešųjų pirkimų komisijų sprendimai pagrįsti ir teisėti 

Viešojo pirkimo komisijos sprendimų motyvai ir pagrindai reikšmingi tiekėjams, nes šie jiems leidžia 

suprasti perkančiosios organizacijos veiksmų galimo (ne)teisėtumo bei jų interesų užtikrinimo ar 

pažeidimo pobūdį ir apimtį, todėl suponuoja tiekėjų galimybę tinkamai ir veiksmingai ginti savo 

pažeistas teises. Pirkimas nėra tik formalių procedūrų atlikimas – vykdant pirkimą turi būti įsigyjamos 

tos prekės (paslaugos ar darbai), kurios tikrai reikalingos organizacijai ir jų įsigijimui racionaliai 

panaudojamos tam skirtos lėšos. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje 

dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, o jeigu komisija sudaryta iš 3 asmenų — kai posėdyje 

dalyvauja visi komisijos nariai, komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi 

komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, komisijos narių atskirosios nuomonės ir 

protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę asmenys93. Vadovaujantis VPĮ 19 str. 2 d. komisijos 

sudėtį įsakymu arba potvarkiu turi patvirtinti ją sudarančios perkančiosios organizacijos vadovas. 

Protokolai yra pagrindiniai komisijos sprendimus patvirtinantys dokumentai, todėl juose turi būti 

pateikiama kuo daugiau informacijos nagrinėjamais klausimais. Protokolais grindžiama pirkimo 

procedūrų eiga, todėl po kiekvieno svarstytino klausimo turi būti pateikiamas aiškus komisijos narių 

balsavimas ir priimtas sprendimas94. Audito metu nustatėme, kad 5-iose Įstaigose viešųjų pirkimų 

komisija nesivadovavo VPĮ 19 straipsnio 2, 3 ir 5 dalimis: 

Netinkamo viešųjų pirkimų komisijos darbo organizavimo pavyzdžiai 

 Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos direktoriaus 2020-05-07 įsakymu Nr. V-47 maitinimo paslaugų pirkimui sudaryta 

viešųjų pirkimų komisija iš 3 asmenų. Viešojo pirkimo komisijos  sprendimus, kurie buvo įforminti posėdžių 

protokoluose95, priėmė 2 komisijos nariai. Posėdžių protokoluose trečias viešųjų pirkimų komisijos narys (M.M) 

nepasirašė ir kaip posėdžiuose dalyvavęs asmuo nenurodytas. 

 Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus 2021-06-30 įsakymu Nr. VI-100 maitinimo paslaugų pirkimui sudaryta 

viešojo pirkimo komisija iš 3 asmenų. Tačiau viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose dalyvavo ir protokoluose96 

pasirašė vienas asmuo (G. V.), kaip komisijos narys, nors jis Įstaigos vadovo įsakymu nebuvo paskirtas būti komisijos 

nariu. Be to pagal CVP informacinės sistemos duomenis nustatėme, kad konkurso dalyviai 2021-08-20 buvo 

informuoti apie laimėtoją, nors viešųjų pirkimų komisijos posėdis dėl laimėtojo nustatymo dar nebuvo įvykęs. Šis 

viešųjų pirkimų komisijos sprendimas buvo priimtas vėliau – posėdžio, įvykusio  2021-08-23 metu (2021-08-23 

protokolas Nr. 1.1). 

 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos, Klaipėdos Vitės progimnazijoje sudaryta viešojo pirkimo komisija97 neįformino 

protokolu sprendimo dėl pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų tikrinimo procedūros atlikimo ir raštu 

neinformavo konkurso dalyvio apie tiekėjo pašalinimo pagrindų tikrinimo rezultatus.  

 Klaipėdos „Smeltės“ gimnazijos direktoriaus 2021-03-20 įsakymu sudaryta viešųjų pirkimų komisija. Viešojo pirkimo 

komisija vieno posėdžio metu atliko bendrą pasiūlymų vertinimą, nors pagal VPĮ  55 str. 7 d. ir Pirkimo sąlygų 52 p. 

privalėjo tiekėjų pasiūlymus nagrinėti dvejuose posėdžiuose: pirmame posėdyje nagrinėti techninius pasiūlymo 

duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus, antrajame posėdyje – pasiūlyme nurodytas kainas ar sąnaudas. Be to, 

VP komisija neatidžiai ir netiksliai, t. y. formaliai, įvertino pirkimo laimėtojo pasiūlymo techninius duomenis, nes 

nenustatė, kad pirkimo laimėtojo pateikti valgiaraščiai parengti nesilaikant Pirkimo sąlygų 4 priedo techninėje 

specifikacijoje 24 p.  nustatyto reikalavimo juos sudaryti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.  

                                                 
93 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 19 str. 3, 5 d., 44 

str. 9 d. 
94 Viešojo pirkimo ir pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo gairės, VPT, V1.0, 2019-10-08. 
95 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos protokolai: 2020-05-11 Nr. 1; 2020-05-29 Nr. 2; 2020-06-08 Nr. 3; 2020-06-11 Nr. 

4; 2020-06-15 Nr. 5, 2020-06-18 Nr. 6 
96 Klaipėdos Vydūno gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos protokolai: 2021-07-12 Nr. 1, 2021-08-04 Nr. 2, 2021-08-19 Nr. 3, 2021-08-23 Nr. 

1.1. 
97 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos direktoriaus 2021-07-15 įsakymas Nr. F5-9, Klaipėdos Vitės progimnazijos direktoriaus 2021-08-04 

įsakymas Nr. VI-57. 
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 Klaipėdos „Smeltės“ gimnazijos Viešųjų pirkimų komisija nenagrinėjo 2021-05-18 tiekėjo pateiktos pretenzijos apie 

tai, kad pirkimo laimėtojo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose ir teisės aktų nustatytų reikalavimų, nes buvo 

pasibaigęs VPĮ 102 str. 1 d. nustatytas pretenzijos pateikimo terminas (5 darbo dienų terminas, skaičiuojamas nuo 

perkančiosios organizacijos 2021-04-27 pranešimo raštu apie priimtą sprendimą). Šiuo atveju tiekėjo pretenzijos 

padavimo terminas, turėjo būti skaičiuojamas po sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie tariamą savo teisių pažeidimą 

(2021-05-12 gavus prašytus duomenis, nuo 2021-05-13), todėl jis neprarado teisės paduoti pretenziją98. Komisija, 

gavusi tiekėjo pretenziją praleidus VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytus terminus, galėjo priimti sprendimą nagrinėti 

tiekėjo pretenziją ir dėl to, kad joje nurodyti argumentai buvo pagrįsti, nes išnagrinėjus laimėjusio dalyvio 

valgiaraščius nustatėme, kad jie neatitiko Tvarkos aprašo reikalavimų99.  VP komisija nesivadovavo VPĮ 103 str., nes 

nerengė posėdžio dėl sprendimo priėmimo nenagrinėti pretenzijos ir apie tai neinformavo tiekėjo. 

 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje viešųjų pirkimų komisija100, vykdydama mokinių maitinimo paslaugos pirkimą 

atviro konkurso būdu101 vieno posėdžio metu 2020-08-03 išnagrinėjo vienintelio tiekėjo pasiūlymą: Europos 

bendrojo viešųjų pirkimų dokumento, techninius pasiūlymo duomenis, pripažino jį nugalėtoju bei išsiuntė pranešimą 

apie konkurso rezultatus102. Viešųjų pirkimų komisija pasiūlymą vertino pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį, 

todėl turėjo vadovautis VPĮ 55 str. 7 d., kuri įpareigoja pasiūlymų vertinimą atlikti dviejuose posėdžiuose. 

Nesilaikant VPĮ reikalavimų, neįforminus viešųjų pirkimų komisijų sprendimų protokolais, viešojo 

pirkimo dalyvių pasiūlymų vertinimo ir pirkimo konkurso rezultatų sprendimus priėmus neįvykus 

posėdžiui, mažesniam komisijos narių skaičiui, dalyvaujant asmeniui, kuris nepaskirtas vadovo įsakymu 

komisijos nariu, neįvertinus pilna apimtimi tiekėjų pasiūlymų, pateiktų pirkimų dokumentų, pretenzijų 

5 BĮ negalėjome įvertinti, ar viešųjų pirkimų procedūros atliktos laikantis teisės aktų reikalavimų, ar 

komisijų priimti sprendimai yra teisėti, ar teisėtai pasirinkti maitinimo paslaugų teikėjai. 

Maitinimo paslaugų sutartyse nepakankamai reglamentuota tiekėjų atsakomybė 

Priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas vykdančiose įstaigose vaikų maitinimas turi atitikti 

Tvarkos apraše103 nustatytus reikalavimus. Pagal Tvarkos aprašo 10 punktą, sudarant sutartis dėl vaikų 

maitinimo paslaugų teikimo mokyklose, turi būti numatyta atsakomybė už maitinimo organizavimo 

patalpų higienos ir Tvarkos aprašo reikalavimų užtikrinimą, taip pat vaikų maitinimo paslaugos teikimo 

organizavimą karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui 

skirtas mokymas namuose. Audito metu, įvertinę 15-os bendrojo ugdymo švietimo įstaigų su 

maitinimo paslaugų tiekėjais 2019-2021 metais sudarytas sutartis, nustatėme, kad 14 Įstaigų (93 proc. 

audituotų  įstaigų) sutartyse104 ar papildomuose susitarimuose105 nebuvo numatytas vaikų maitinimo 

                                                 
98 LAT 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II) Nr. AC-39-1. Teismų praktika. 2013; 2011 m. 

balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011. 
99 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas, (su vėlesniais pakeitimais). 
100 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktoriaus 2016-08-30  įsakymu Nr. VI-165 sudaryta viešųjų pirkimų komisija. 
101 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 2020-07-20 skelbimas apie pirkimą Nr. 498363. 
102 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 2020-08-03 Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio Protokolas Nr. F7-16. 
103 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 10 p. reikalavimas sutartyje nustatyti maitinimo paslaugos teikimo organizavimą 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose įsigaliojo nuo 2020-09-01. 
104 15-a BĮ: Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos 2020-07-03 maitinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2020-008; Klaipėdos 

Vydūno gimnazijos 2021-08-27 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 234, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos 2021-

08-25 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PPS-7/2021, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2021-05-31 mokinių 

maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. Nr. 21/1, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 2020-09-01 paslaugų pirkimo sutartis Nr. 

F3-1, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos 2021-08-19 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2021-13, Klaipėdos „Vėtrungės“ 

gimnazijos 2021-04-23 maitinimo paslaugų pirkimo sutartis    
105 Nuo 2020-09-01 įsigaliojus Sveikatos apsaugos ministro 2020-08-18 įsakymu Nr. V-1862 patvirtintam Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo 10 p. reikalavimui, papildomi susitarimai dėl šio reikalavimo įtraukimo į sutarčių sąlygas nesudaryti: Klaipėdos Jūrų kadetų 

mokyklos 2019-08-26 mokinių maitinimo paslaugos teikimo viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-006, Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos viešojo pirkimo-pardavimo 2019-10-28 sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos viešojo 

pirkimo-pardavimo 2019-10-28 sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos viešojo pirkimo-pardavimo 2019-

10-28 sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos  viešojo pirkimo-pardavimo 2019-10-28 sutartis Nr. 2, 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos viešojo pirkimo-pardavimo 2019-10-28 sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos viešojo 

pirkimo-pardavimo 2019-10-25 sutartis Nr. D1-137/MS-2019-017.  
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paslaugos teikimo organizavimas karantino laikotarpiu, todėl sutartyse ar jų pakeitimuose nebuvo 

apspręsti šalių įsipareigojimai bei atsakomybė organizuojant maitinimą karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

Maitinimo paslaugų pirkimo sutartyse pakeistos pirkimo sąlygos 

Sudarant pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymo kaina, sąnaudos ar kitos sąlygos bei pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos106. 

Pirkimo ar preliminariosios sutarties sudarymo momentu yra draudžiama keisti tiek laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymą, tiek pirkimo ar preliminariosios sutarties sąlygas, kurios yra pirkimo dokumentų sudėtinė 

dalis107. Nustatėme, kad 9 bendrojo ugdymo įstaigos su maitinimo paslaugų tiekėjais sudarė faktiškai 

pakeistas sutartis, nei buvo nustatyta pirkimų dokumentuose. Taip buvo pažeisti skaidrumo ir 

lygiateisiškumo principai108 ir nesivadovauta VPĮ 86 str. 3 d. nustatytos nuostatos, kad sudarant pirkimo 

sutartis negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose nustatytos sąlygos.   

Maitinimo paslaugų sutartyse pakeistų pirkimo sąlygų pavyzdžiai 

 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijai 2020-09-01 sudarius mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį109 

buvo pakeistos Maitinimo paslaugos pirkimo atviro konkurso būdu (supaprastintu būdu) sąlygose110 patvirtintos 

pirkimo sutarties projekto ir pasiūlymo B dalies sąlygos. Maitinimo paslaugos pirkimo sąlygų 3 priede Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties projekto 4.1.1 p. p. ir 4.1.2 p. p. 

bei 1 priede pasiūlymo B dalyje nurodyta, kad perkamos paslaugos susideda iš mokinių mokamo ir nemokamo 

maitinimo bei pateiktos lentelės jų įkainiams pateikti. Tačiau su tiekėju sudarytoje sutartyje nenurodyti mokamo 

maitinimo įkainiai. Sudarytoje sutartyje, sutarties projekte ir pasiūlymo B dalyje skiriasi nurodyti porcijų kiekiai. 

Sutarties 4.2.4 p. nurodytas sąlyginis porcijų kiekis – 89 vnt., sutarties projekte ir pasiūlymo B dalyje – 15 vnt. Pirkimo 

sąlygose patvirtinto sutarties projekto turinys, kitos nuostatos bei sąlygos taip pat neatitinka nustatytų su tiekėju 

sudarytoje sutartyje, nors sutarties projekto 1.21 p. p. nustatyta, kad sudarytos sutarties nuostatos pirkimų sąlygų 

nuostatoms neprieštaraus.  

 Klaipėdos Vydūno gimnazijai 2021-08-27 sudarius mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį111 buvo 

pakeistos Maitinimo paslaugos pirkimo atviro konkurso būdu (supaprastintu būdu) sąlygose112 nustatytų pirkimo 

dokumentų: pasiūlymo B dalies ir pirkimo sutarties projekto sąlygos, Maitinimo paslaugos pirkimo sąlygų 1 priede B 

dalies pasiūlymo 2 p. 2.1 ir 2.2 lentelėse bei 3 priede Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų 

pirkimo-pardavimo sutarties projekto 4.1.1 p. p. ir 4.1.2 p. p. nurodyta, kad perkamos paslaugos susideda iš mokinių 

mokamo ir nemokamo maitinimo, 71 p. nustatyta, kad sudarant sutartį, joje negali būti keičiamos pirkimo 

dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. Konkursą laimėjusio teikėjo A. N. įmonės pasiūlymo B 

dalyje 4.1 p. p. ir 4.2 p. p. nurodyta, kad jis teiks nemokamo ir mokamo mokinių maitinimo paslaugas. Tačiau Klaipėdos 

Vydūno gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo 2021-08-27 sutartyje Nr. 234 sudarytoje su 

laimėtoju A. N. įmone neįtrauktas į sutarties pirkimo objektą mokamo mokinių maitinimo paslaugų teikimas. Be to, 

sutarties 8.1 p. p. nustatyta mokėjimo tvarka, kad mokiniai ir mokyklos darbuotojai moka savo lėšomis už mokamo 

maitinimo (pietų) bendrą porcijos įkainį, nustatytą sutarties 4.1.2 p. prieštarauja sutarties turiniui, nes mokamo 

maitinimo porcijos įkainis ir 4.1.2 punkto sutartyje nenustatytas. 

 6 įstaigos113 įgaliojo Klaipėdos „Versmės“ progimnaziją atlikti maitinimo paslaugos įsigijimo pirkimo procedūras iki 

viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Viešojo pirkimo komisijos 2019-07-09 protokolu Nr. 1 buvo 

                                                 
106 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 86 str. 3 d. 
107 https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427679-86-straipsnis-Pirkimo-sutarties-ar-preliminariosios-sutarties-sudarymas. 
108 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 17 str. 1 d. 
109 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo 2020-09-01 sutartis Nr. F3-1 
110 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos maitinimo paslaugos pirkimo atviro konkurso būdu (supaprastintu būdu) sąlygos, patvirtintos Viešojo 

pirkimo komisijos posėdžio 2021-07-16 protokolu Nr. 1. 
111 Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo 2021-08-27 sutartis Nr. 234 
112 Klaipėdos Vydūno gimnazijos maitinimo paslaugos pirkimo atviro konkurso būdu (supaprastintu būdu) sąlygos, patvirtintos Viešojo 

pirkimo komisijos posėdžio 2021-07-12 įsakymu Nr. 21-07. 
113 6 BĮ: Klaipėdos „Varpo“ gimnazija, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. 
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patvirtintos Atviro konkurso „Maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygos114. Pirkimo sąlygų 3 priedo 4 priede nurodyta 

fiksuota dienos pusryčių kaina 1,00 Eur. Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos, 

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos sudarytose maitinimo paslaugų sutartyse115 nustatyti dienos pusryčių 

įkainiai 1,03 Eur, todėl neatitinka pirkimo sąlygų. Be to, Pirkimo sąlygose pateikto viešojo pirkimo-pardavimo sutarties 

projekto 65 punkte nurodytas priedas "Minimalūs valgiaraščio rodikliai" nepateiktas Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazijos sudarytoje 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2. Pirkimo sąlygų viešojo pirkimo-

pardavimo sutarties projekte nurodytos kainų ir išlaidų perskaičiavimo formulės, tačiau Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos 2019-10-25 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. D1-137/MS-2019-017 jų nėra. Pirkimo sąlygų 

viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projekte numatyta nuostata dėl vienašališko sutarties nutraukimo, jei bus 

pažeistos VPĮ 89 str. nuostatos, tačiau Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartyje Nr. MS-2019-016/PS-04 tokios nuostatos nėra.  

 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos Pirkimo sąlygų  4 priede „Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis“ 54-56 p. minimi 

priedai: pasiūlymas dėl maitinimo paslaugų, techninė specifikacija, minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties 

deklaracijos lentelė. Tačiau sudarytoje 2021-04-23 Maitinimo paslaugų pirkimo sutartyje šie priedai nenurodyti. 

 

9 įstaigos neviešino maitinimo paslaugų pirkimų procesų, su tiekėjais sudarytų sutarčių ir jų 

pakeitimų 

 

9 įstaigos116 (60 proc. audituotų įstaigų) nesivadovavo VPĮ 86 str. 9 d. reikalavimo ne vėliau kaip per 15 dienų 

nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo 

mokėjimo pagal jį pradžios paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus 

bei VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintu skaidrumo principu, nes šios informacijos CVP IS  nepaskelbė arba paskelbė 

pavėluotai – praleidus 15 dienų VPĮ nustatytą terminą. Atsakingiems asmenims bei įstaigų vadovams audito 

metu pateiktos rekomendacijos, įgyvendintos, žiūrėti 3 priede „Įstaigoms audito metu pateiktos 

rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

Maisto produktų viešųjų pirkimų vykdymas ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose  

11-oje KMS biudžetinių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo įstaigų117, didžioji dalis maisto 

produktų buvo tiekiama 2019-2021 metais su maisto produktų tiekėjais sudarytų sutarčių pagrindu. 

                                                 
114 Pirkimo sąlygos patikslintos 2019-07-26 Viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 4. 
115 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 2019-10-28 

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartis Nr. 2, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos 2019-10-25 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. D1-137/MS-2019-017. 
116 9 BĮ: Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija – 2021-06-14 susitarimo Nr. 1 prie 2020-07-03 paslaugų viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. MS-

2020-008 pratęsti sutartį iki 2022-08-31 bei maitinimo paslaugų viešąjį pirkimą laimėjusio dalyvio pasiūlymo; Klaipėdos Jūrų kadetų mokykla 

– 2019-08-26 sutarties Nr. MS-2019-006 3-jų pakeitimų (2019 m. susitarimo Nr. 1 dėl mokėjimų už paslaugos teikimą,  2020-06-30 ir 2021-

06-23 susitarimų dėl 2019-08-26 sutarties Nr. MS-2019-006 pratęsimo); Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija – 2021-08-25 sutarties Nr. PPS-

7 ir laimėjusio dalyvio pasiūlymo, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija – maitinimo paslaugų sutarčių: 2017-06-14 Nr. 4, 2020-08-24 Nr. 8 ir 

2021-05-31 Nr. 21/1 bei laimėjusio dalyvio pasiūlymo; Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija – susitarimo dėl 2020-09-01 sutarties Nr. F3-1 

termino pratęsimo ir laimėtojo pasiūlymo; Klaipėdos Vitės progimnazija – laimėtojo pasiūlymo; Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija – 2019-10-

28 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2 ir laimėjusio tiekėjo pasiūlymo; Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija – 2019-10-28 viešojo 

pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2 ir laimėjusio tiekėjo pasiūlymą paskelbė pavėluotai, 2019-12-03, praleidus 15 dienų terminą; Klaipėdos 

Liudviko Stulpino progimnazija – 2019-10-25 viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. D1-137/MS-2019-017 ir laimėjusio tiekėjo pasiūlymą 

paskelbė pavėluotai, 2019-12-05, praleidus 15 dienų terminą. 
117 11-a KMS BĮ, kurios pirko maisto produktus: Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“, Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Pingvinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Klaipėdos darželis „Gintarėlis, 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Žuvėdra“, Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis. 
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Daugelyje sutarčių numatyta 12 mėnesių galiojimo trukmė, su galimybe jas pratęsti dar 24 mėnesiams., 

Audito metu vertinome 11 atsirinktų maisto produktų pirkimus118. Įvertinę pirkimų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo atitiktį teisės aktų reikalavimams, nustatėme, kad ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose organizuojant ir vykdant maisto produktų viešuosius pirkimus, nesivadovavo  galiojančių 

viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. 

Ne visais atvejais pirkimų organizavimo tvarkos bei darbo reglamentai nustatyti ikimokyklinių 

švietimo įstaigų vidaus dokumentuose 

Pirkimų organizavimo tvarką perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose119. Pirkimo 

procedūras atlieka pirkimų organizatorius arba viešųjų pirkimų komisija pagal ją sudariusios 

perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą120. 2-ose įstaigose121 viešųjų pirkimų 

komisijos atliko viešuosius maisto produktų pirkimus, Įstaigos vadovams nepatvirtinus viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamentų. Be to, vienoje įstaigoje122 vykdyti viešieji pirkimai, vadovaujantis123 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios parengtos vadovaujantis jau negaliojančia Viešųjų 

pirkimų įstatymo redakcija. Perkančiosios organizacijos, vykdydamos nuo 2017-07-01 pradėtus 

pirkimus, jau privalėjo vadovautis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu124. 

Ne visos ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigos sudarė pirkimų planus 

Pirkimo pradžioje apskaičiuojama numatoma pirkimo vertė, pagal kurią nustatoma, kokios vertės 

pirkimas turi būti atliktas, norint sudaryti pirkimo sutartį125. Viena įstaiga126 2020 metais nesudarė 

viešųjų pirkimų plano, todėl, negalėjome įsitikinti, kokios apimties maisto produktų pirkimą įstaiga 

planavo atlikti. 

Dalis pirkimų ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdyti nedeklaravus viešųjų ir privačių interesų 

5 įstaigų arba 45 proc. audituotų ikimokyklinio ugdymo įstaigų127 viešųjų pirkimų procese 

dalyvaujantys asmenys (organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai), nevykdė įstatymuose128 

nustatytos pareigos, nes nepasirašė nešališkumo deklaracijų, nedeklaravo viešų ir privačių interesų, 

nors dalyvavo pirkimo procedūrose/pirkimo komisijų posėdžiuose priimant spendimus dėl pirkimų. 

                                                 
118 11-oje bendrojo ugdymo įstaigų maisto produktų įsigijimo vertinimas apėmė po vieną rizikingos maisto produktų grupės (duonos ir jos 

gaminių) įsigijimo viešąjį pirkimą, vykdytą 2019-2021 m., po kurio sudarytos sutartys galiojo 2021 metais, bendra atsirinktų sutarčių vertė 

atsirinktose audituoti 11-oje ikimokyklinio ugdymo įstaigų sudarė 49846,66 Eur be PVM. 
119 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 (su vėlesniais 

pakeitimais), 14 ir 15 p., 
120 Ten pat, 14 p., Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 19 

str. 1 d. 
121 Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ direktoriaus 2018-12-31 įsakymu Nr. 110 ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 

2017-06-19 įsakymu Nr. V1-25  sudarytos viešųjų pirkimų komisijos.. 
122 Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Pingvinukas“. 
123 Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ direktoriaus 2016-07-08 įsakymu Nr. V-100 patvirtintos Klaipėdos lopšelio-darželio 

"Pingvinukas“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 
124 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 (su vėlesniais 

pakeitimais), 2 p.  
125 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-27 įsakymu Nr. IS-94 (2019-01-24 įsakymo Nr. IS-14 redakcija) patvirtinta Numatomos 

viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodika, 2.3 p. p., 2.5 p. p. 
126 Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis". 
127 Viešojo pirkimo komisijos nario statuso nedeklaravo: Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“ viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir 

3 komisijos nariai, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“ viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas ir 4 komisijos nariai; Viešojo pirkimo 

organizatoriaus statuso nedeklaravo: Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ viešųjų pirkimų organizatorius; Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Vyturėlis“ viešųjų pirkimų organizatorius; Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ direktoriaus pavaduotojas. Nepasirašė nešališkumo 

deklaracijų: Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“ viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas bei komisijos nariai. 
128 Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (2017-05-11 įstatymo Nr. XIII-366 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 4 str. 3 d. 8 p., 5 str. 

6 d., Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 21 str. 2 d. 
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Atsakingiems asmenims audito metu pateiktos rekomendacijos, įgyvendintos, žiūrėti 3 priede 

„Įstaigoms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

Ne visais atvejais apskaičiuota ir teisingai nustatyta maisto produktų numatoma pirkimo vertė 

 7 įstaigos129 (63 proc. audituotų įstaigų) skaičiuodamos numatomų įsigyti maisto produktų vertę, 

neįvertino sutartyse130 numatytos maisto produktų tiekimo terminų pratęsimo galimybės tomis 

pačiomis sutarties sąlygomis ir nepatikslino pirkimų planų. Įstaigos apskaičiuodamos numatomą 

pirkimo vertę, apskaičiavo tik vienų metų numatytų įsigyti maisto produktų maisto produktų kiekį ir 

vertę. Jei į planuojamą pirkimų vertę būtų įskaičiuotos visas numatytas įsigyti perkamų maisto produktų 

kiekis atsižvelgiant į sutarčių galiojimo laikotarpį, galėjo būti taikomas kitoks pirkimo būdas. Pirkimo 

vykdytojai neįvertindami visų perkamų maisto produktų vertės, atsižvelgiant į sutarčių galiojimo 

trukmę, neįsitikino, kad sutartis sudarė racionaliai naudojant lėšas. Taip buvo pažeisti VPĮ 5 str. 5 d., 

Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos 4 p., 6 p. ir 11.2 p. p. reikalavimai 

bei VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintas skaidrumo principas ir 17 str. 2 d. nustatytas racionalaus lėšų panaudojimo 

principas. 

Pirkimo procedūros atliktos, pasirinkus netinkamą pirkimo būdą 

Viena įstaiga131 vykdė duonos ir jos gaminių mažos vertės neskelbiamos apklausos žodžiu pirkimą. 

Įstaigos vidaus tvarkoje132 nustatyta, kad neskelbiama apklausa žodžiu vykdoma, kai pirkimo sutarties 

vertė iki 3000 Eur be PVM. Viešųjų pirkimų plane133 patvirtinta numatoma duonos gaminių, šviežių 

kepinių, pyrago gaminių pirkimo vertė žymiai didesnė – 6600 Eur be PVM, 2019-01-31 sudarytoje 

sutartyje – 5447,52 Eur be PVM. Vadovaujantis įstaigos nustatyta viešųjų pirkimų organizavimo 

tvarka134, maisto produktų viešieji pirkimai turėjo būti vykdyti kitu būdu – mažos vertės neskelbiamos 

apklausos CVP IS priemonėmis pirkimo būdu. 

Nepateikti vykdytus pirkimus pagrindžiantys dokumentai 

Kokie dokumentai pildomi pirkimo procedūrų metu (neįskaitant nurodytų  Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo135 17 p.), perkančioji organizacija nustato vidaus dokumentuose136. Planavimo ir 

pasirengimo pirkimams dokumentai, pirkimo dokumentai, pasiūlymai bei jų nagrinėjimo ir vertinimo 

dokumentai, komisijos sprendimų priėmimo, derybų ar kiti protokolai, susirašinėjimo su tiekėjais 

dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai saugomi ne trumpiau kaip 4 metus nuo pirkimo 

                                                 
129 7 BĮ: Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė", "Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, Klaipėdos 

mokykla-darželis „Varpelis“, Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“. 
130 Klaipėdos lopšelio-darželio "Pakalnutė" sudaryta 2021-08-30 prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2021-08-30/02 2.1 p.p. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ sudaryta 2021-01-28 sutartis Nr. 8N85, 8.1 p. p., Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ sudaryta 

2019-01-31 Sutartis Nr. 8 8.1. p.p., Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ sudaryta 2019-05-08 Prekių pirkimo sutartis Nr. 29 11.2. p.p., 

Klaipėdos mokyklos-darželio „Varpelis“ sudaryta 2021-01-27 Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 545 9.2. p. p., Klaipėdos darželio 

Gintarėlis“ 2020-08-31 Sutartis Nr. 62, Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ 2020-04-02 Sutartis Nr. 20. 
131 Klaipėdos lopšelis-darželis Žuvėdra“. 
132 Klaipėdos lopšelio-darželio "Žuvėdra" mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos, patvirtintos 2017-08-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-87, 

14.2. p. p. 
133 Klaipėdos lopšelio-darželio "Žuvėdra" numatomų pirkti prekių, vykdyti paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų (orientacinis) planas 2019 m., 

patvirtintas 2019-02-25 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ direktoriaus įsakymu Nr. 33. 
134 Klaipėdos lopšelio-darželio "Žuvėdra" mažos vertės pirkimų organizavimo tvarkos, patvirtintos 2017-08-07 direktoriaus įsakymu Nr. V-87, 

17 p. 
135 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 (su vėlesniais 

pakeitimais) 
136Ten pat, 18 p. 
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pabaigos137. Viena įstaiga138 nepateikė pirkimo procedūras pagrindžiančių dokumentų139, nes jų 

neišsaugojo, todėl negalėjome įsitikinti atliktų pirkimo procedūrų teisėtumu. 

4-iose ikimokyklinio ugdymo įstaigų parengti pirkimo dokumentai neatitiko sveikos mitybos ir 

viešųjų pirkimų teisės aktų reikalavimų, buvo netikslūs ir neaiškūs 

3-ose ikimokyklinio ugdymo įstaigose140 maisto produktų pirkimo dokumentai (perkamų maisto 

produktų sąrašai, jų techninės specifikacijos, pasiūlymai, pirkimo sąlygos) buvo netikslūs ir neaiškūs, o 

vienoje Įstaigoje141 neatitiko Tvarkos aprašo reikalavimų: 

Netikslūs maisto produktų pirkimo dokumentų pavyzdžiai 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis" numatomų įsigyti maisto produktų sąraše142 nustatyti maisto produktų kokybės 

reikalavimai dėl cukraus kiekio 100 g neatitiko nurodytų tiekėjo pateiktose produktų specifikacijose, pasiūlyme143. 

Įstaiga planavo įsigyti bandeles ir sausučius, kuriuose cukraus kiekis turėjo neviršyti 5g/100g., tačiau produktų 

specifikacijose nurodytas žymiai didesnis cukraus kiekis šiuose produktuose: 9 g bandelėje „R“, 14 g bandelėje su 

aguonomis, 15 g varškės bandelėje, 12,1g sausučiuose. Tiekėjo pasiūlyme ir produktų specifikacijose pateikti 

duomenys taip pat skiriasi. Pasiūlyme nurodytas cukraus kiekis bandelėse bei sausučiuose: 16g/100144. 

 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ pirkimo dokumentuose nurodytas reikalavimas, kad prekių kainos būtų pateiktos 

litais145 nors nuo 2015-01-01 naudojama valiuta eurai146 bei, kad tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal 2 priede 

pateiktą informaciją, nors tokio priedo pirkimo sąlygose nebuvo. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ duonos ir duonos gaminių pirkimo sąlygose147 ir pirkimo sąlygų 1 priede 

Pasiūlymo forma nurodytas reikalavimas prekių kainas pateikti litais, nors nuo 2015-01-01 naudojama valiuta – 

eurai148. Be to, pirkimo sąlygų 2 priede pateiktas sutarties projektas, kuriame nurodyti ne planuojami įsigyti duonos 

gaminiai, o mėsa149. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ pirkimo dokumentuose150 nurodyti konkretūs tiekėjo maisto produktai (tamsi 

pusruginė duona ir tamsi pusruginė bemielė duona), kurių sudėtyje nurodytas cukraus kiekis, kuris viršijo Tvarkos 

apraše151 leistiną kiekį – 100g/5 g. 

 

 

                                                 
137Ten pat. 19 p. 
138 Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“. 
139 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų 2017-12-15 Klaipėdos lopšelio-

darželio „Traukinukas“ direktoriaus įsakymu Nr. V-85, 92 p. Kai pirkimą vykdo komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai 

pirkimą vykdo pirkimo organizatorius ir pirkimo vertė viršija 300 Eur be PVM, pildoma tiekėjų apklausos pažyma. Pažymą tvirtina įstaigos 

vadovas. 93 p. Įvykdžius pirkimą ir perkančiajai organizacijai sudarius pirkimo sutartį, šie dokumentai segami į bylą, kurioje turi būti bent jau 

ši informacija: prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraiška, tiekėjų apklausos pažyma, pirkimo sutarčių kopijos, pasiūlymai, pirkimo 

dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, sąskaitų faktūrų kopijos (išskyrus atvejus, kai prekių, paslaugų ar 

darbų vertė neviršija 29,00 Eur (su pridėtinės vertės mokesčiu), kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir 

laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo 

pabaigos. 
140 3 BĮ: Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“. 
141 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“.  
142 Klaipėdos lopšelio-darželio "Sakalėlis" 2020-12 mėn. numatomų įsigyti maisto produktų sąrašas. 
143 Klaipėdos lopšeliui-darželiui "Sakalėlis" pateiktas 2020-12-11 pasiūlymas „Duona 2020“ Nr. 20-107. 
144Pasiūlyme nurodytas cukraus kiekis neviršija, nustatyto Tvarkos aprašo 5 priede.  
145 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ Mažos vertės maisto produktų pirkimo sąlygos, patvirtintos 2016-02-10 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-11. 
146 Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas, 2014-04-17 Nr. XII-828, 33 str. 
147 Klaipėdos miesto lopšelio-darželio "Traukinukas" mažos vertės elektroninio pirkimo duonos ir duonos produktams pirkti sąlygų" (data 

nenurodyta) 6.8. p. p. 
148 Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas, 2014-04-17 Nr. XII-828, 33 str. 
149 Klaipėdos miesto lopšelio-darželio "Traukinukas" mažos vertės elektroninio pirkimo duonos ir duonos produktams pirkti sąlygų" (data 

nenurodyta), 2 priedo sutarties projektas 3.2.1. p. p. 
150Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ 2019-01-07 paraiškos pirkimui vykdyti 1 priedas. 
151 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2020-08-18 įsakymo Nr. V-1862 redakcija 5 priedas 

"Leidžiamas cukrų, druskos ir privalomas skaidulinių medžiagų kiekis vaikams maitinti tiekiamuose maisto produktuose ir patiekaluose". 
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Pirkimo sąlygose nustatyti maisto produktų reikalavimai pritaikyti vienam tiekėjui 

Vienoje įstaigoje152 duonos ir jos gaminių viešojo pirkimo metu pateikti tiekėjų pasiūlymai turėjo atitikti 

įstaigos nustatytus reikalavimus153. Pažymėtina, kad įstaiga parengė planuojamų įsigyti maisto 

produktų sąrašą154, kuriame nurodė prekių pavadinimus, kuriuos galėjo atitikti tik vienas tiekėjas. Taip 

tiekėjui buvo suteiktos išskirtinės galimybės laimėti viešąjį pirkimą ir eliminuoti iš dalyvavimo pirkime 

kitus potencialius tiekėjus, todėl buvo pažeistas VPĮ 37 str. 5 d., 17 str. 1 d. įtvirtinti principai ir 2 d. 

nurodytas viešųjų pirkimų tikslas – racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas. 

Maisto produktų pirkimo sutartys neatitiko pirkimo sąlygų 

4 įstaigos155 su maisto produktų tiekėjais sudarė faktiškai pakeistas sutartis, nei buvo nustatyta pirkimų 

dokumentuose. Taip buvo pažeisti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai156 ir nesivadovauta VPĮ 86 str. 3 d. 

nustatyta nuostata, kad sudarant pirkimo sutartis negali būti keičiamos pirkimo dokumentuose nustatytos 

sąlygos: 

 Klaipėdos lopšelio-darželio "Vyturėlis" pirkimo sąlygose ir tiekėjo pateiktame pasiūlyme157 

nurodyti perkamų maisto produktų kiekiai ir savybės, tačiau su pirkimą laimėjusiu tiekėju 

sudarytoje maisto produktų pirkimo sutartyje158 nenustatyti numatytų įsigyti maisto produktų 

kiekiai (apimtis), taip buvo nesivadovauta pirkimo sąlygomis bei VPĮ 87 str. 1 d. 2 p. bei Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.4.6.1 p. reikalavimais. 

 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ sudarytoje duonos ir duonos gaminių įsigijimo sutartyje159 

nenustatyta pardavėjo delspinigių mokėjimo tvarka dėl užsakytų prekių nesavalaikio 

pristatymo, nors ši sąlyga buvo numatyta pirkimo sąlygose160. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ sudaryta duonos ir duonos gaminių įsigijimo 

sutartis161 neatitiko pirkimo sąlygose162 nurodyto sutarties projekto, nes į sutartyje pakeistos 

maisto produktų tiekimo sąlygos. 

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ sudarydama sutartį163, į perkamų maisto produktų 

sąrašą įtraukė du papildomus maisto produktus – duoną ir konditerinius pirštelius, kurie nebuvo 

numatyti pirkimo sąlygose164. 

Ne visais atvejais maisto produktų pirkimus laimėjusių tiekėjų pasiūlymai atitiko pirkimo 

dokumentuose nurodytus reikalavimus 

Viešųjų pirkimų laimėtoju gali būti pasirenkamas tik toks tiekėjas, kurio pasiūlymas atitinka 

perkančiosios organizacijos poreikius (jei buvo rengiami pirkimo dokumentai – juose nustatytus 

                                                 
152 Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“. 
153 2019-01-07 Klaipėdos lopšelio-darželio paraiškos pirkimui vykdyti Nr. 1, priedas. 
154 Ten pat. 
155 4 BĮ: Klaipėdos lopšelio-darželio "Vyturėlis", Klaipėdos darželio „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“, Klaipėdos lopšelis-

darželis „Radastėlė“. 
156 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 17 str. 1 d. 
157Klaipėdos lopšelio-darželio "Vyturėlis“ Mažos vertės pirkimo vykdomo neskelbiamos apklausos būdu sąlygos,  2021-05-24 tiekėjo 

pasiūlymas Nr. 20-041. 
158Klaipėdos lopšelio-darželio "Vyturėlis" sudaryta 2021-06-08 sutartis Nr. 2021/06/01  dėl duonos ir jos gaminių pirkimo, sutarties 1 priedas. 
159 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ 2020-08-31 Sutartis Nr. 62. 
160 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ Mažos vertės maisto produktų pirkimo sąlygos, patvirtintos 2016-02-10 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ 

direktoriaus įsakymu Nr. V1-11. 
161 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ 2019-05-08 Prekių pirkimo sutartis Nr. 29. 
162 Klaipėdos miesto lopšelio-darželio "Traukinukas" mažos vertės elektroninio pirkimo duonos ir duonos produktams pirkti sąlygos (data 

nenurodyta). 
163 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ sudaryta 2020-04-02 sutartis Nr. 20 dėl maisto produktų tiekimo. 
164 2020-03-16 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ direktoriaus įsakymu Nr. V-14 patvirtintos Supaprastinto mažos vertės pirkimo 

konkurso maisto produktams pirkti sąlygos. 
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reikalavimus) ir tiekėjo siūloma kaina nėra per didelė ir perkančiajai organizacijai nepriimtina165. 6-ios 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo Įstaigos166 sudarė maisto produktų įsigijimo sutartis167 su tiekėjais, 

nors jų pateikti pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygose nurodytų reikalavimų. 

Maisto produktų, nurodytų pirkimą laimėjusių tiekėjų pasiūlymuose, neatitikties pirkimo sąlygoms pavyzdžiai 

 Klaipėdos mokykla-darželis „Varpelis“ pirkimo sąlygose168 nustatytas reikalavimas, kad konkursui siūlomi produktai 

atitiktų Tvarkos aprašo169 reikalavimus. Tiekėjo pateiktame pasiūlyme170 pasiūlyti maisto produktai – šakotis, naminiai 

sausainiai, sausainiai pakeliuose, javainiai, avižiniai sausainiai neatitinka Tvarkos aprašo reikalavimų171, nes šiuose 

maisto produktuose cukraus kiekis viršijo leistiną 100g/16 g ir buvo didesnis. Be to, tiekėjo pasiūlyme pateiktos 

ruginės duonos sudėtis buvo ne iš 100 proc. ruginių miltų, kaip reikalauta pirkimo sąlygose. Nors Įstaiga pagal 

pirkimo sąlygas šio tiekėjo pasiūlymą turėjo atmesti, tačiau šis tiekėjas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimo konkursą 

ir su juo buvo sudaryta maisto produktų pirkimo sutartis172. 

 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ duonos ir duonos gaminių pirkimo sąlygose173 numatė įsigyti sveikuoliškus sausainius 

be cukraus. Tiekėjo pasiūlyme174 nurodytoje sausainių sudėtyje cukraus buvo. Įstaiga neatmetė tiekėjo pasiūlymo, 

kaip neatitinkančio pirkimo sąlygose nurodytų reikalavimų ir su šiuo tiekėju nepagrįstai sudarė maisto produktų 

pirkimo sutartį175. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ pirkimo sąlygų176 1 priede nurodytos perkamų prekių savybės. Numatyta 

pirkti duoną, kuri būtų paženklinta simboliu "Rakto skylutė" ir riestainius be konservantų. Tačiau pateiktame tiekėjo 

pasiūlyme177 ir siūlomų prekių aprašymuose siūloma prekės neatitiko nustatytų pirkimų sąlygose: duona 

nepaženklinta „Rakto skylutės“ simboliu, riestainių sudėtyje nurodytas konservantas (kalcio propionatas). Kadangi 

siūlomos prekės neatitiko pirkimo sąlygų, šis tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas. Tačiau tiekėjo pasiūlymas 

pripažintas laimėjusiu viešojo pirkimo konkursą ir sudaryta sutartis178. 

 Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ sudarė duonos ir duonos produktų tiekimo sutartį179, tačiau tiekėjo 

pasiūlyme180 pasiūlytos maisto prekių savybės neatitiko pirkimo sąlygose suformuotų reikalavimų. Tiekėjo pasiūlytų 

pieninių sausučių, sausainių ir bandelių sudėtyje buvo palmių aliejaus, nors pirkimo sąlygose reikalauta, kad šie maisto 

produktai būtų be palmių aliejaus. Be to, tiekėjas pasiūlė tiekti viso grūdo ruginę duoną fasuotą po 0,6 kg, nors 

pirkimo sąlygose181 nurodyta, kad perkama viso grūdo ruginė duona turi būti fasuota po 0,8 kg. Tiekėjo pasiūlyta 

tiekti viso grūdo duona fasuota po 0,35 kg, nors techninėje specifikacijoje nurodyta, kad perkama viso grūdo šviesi 

duona turi būti fasuota po 0,8 kg. Be to, laimėjusio tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytos 

pasiūlymo formos, nes turėjo būti pateikta 1 kg kaina, o tiekėjas pasiūlyme pateikė 1 vnt. kainą. Įstaiga planavo įsigyti 

1208 kg viso grūdo ruginės duonos ir 560 kg viso grūdo šviesios duonos, o pasiūlyme nurodytas mažesnis kiekis: 

                                                 
165 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 (su vėlesniais 

pakeitimais), 21.3.7.1. p.p. 
166 6 BĮ: Klaipėdos mokykla-darželis „Varpelis“, Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, Klaipėdos lopšelis-

darželis „Traukinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“. 
167 Klaipėdos mokyklos-darželio „Varpelis“ 2021-01-27 Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 545, Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ 

2020-08-31 sutartis Nr. 62, Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ 2020-04-02 Sutartis Nr. 20, Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ 

2019-05-08 prekių pirkimo sutartis Nr. 29, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021-08-27 prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 

124, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ sudaryta 2021-01-28 sutartis Nr. 8.N85. 
168 Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio Mažos vertės pirkimo vykdomo neskelbiamos apklausos būdu sąlygų (data nenurodyta), 2 priedas 

Preliminarūs kiekiai ir techninė specifikacija. 
169 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2020-08-18 įsakymo Nr. V-1862 redakcija. 
170 2021-01-18 tiekėjo pasiūlymas. 
171 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2020-08-18 įsakymo Nr. V-1862 redakcija 5 priedas 

"Leidžiamas cukrų, druskos ir privalomas skaidulinių medžiagų kiekis vaikams maitinti tiekiamuose maisto produktuose ir patiekaluose". 
172 Klaipėdos mokyklos-darželio 2021-01-27 Viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 545 
173 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ Mažos vertės maisto produktų pirkimo sąlygų, patvirtintų 2016-02-10 direktoriaus įsakymu Nr. V1-11, 1 

priedo Techninė specifikacija ir preliminarūs kiekiai (patikslinti). 
174 2020-08-25 tiekėjo pasiūlymas. 
175 Klaipėdos darželio „Gintarėlis“ 2020-08-31 Sutartis Nr. 62. 
176 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ Supaprastinto mažos vertės pirkimo konkurso maisto produktams pirkti sąlygos, patvirtintos 2020-

03-16 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ direktoriaus įsakymu Nr. V-14. 
177 2020-03-25 tiekėjo pateiktas pasiūlymas ir jame pateikti siūlomi prekių aprašymai. 
178 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ 2020-04-02 Sutartis Nr. 20. 
179 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ 2019-05-08 Prekių pirkimo sutartis Nr. 29. 
1802019-05-03 tiekėjo finansinis pasiūlymas. 
181 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ pirkimo sąlygų 1 priedas "Techninė specifikacija" 
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viso grūdo ruginės duonos – 906 kg, viso grūdo šviesios duonos – 245 kg. Šis tiekėjo pasiūlymas turėjo būti atmestas, 

nes neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, tačiau su tiekėju buvo sudaryta sutartis. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ maisto produktų pirkimą laimėjusio tiekėjo pasiūlymas182 sudarytas nesilaikant 

pirkimo sąlygose183 nurodytų reikalavimų dėl maisto produktų fasuočių dydžio. Pirkimo sąlygų pasiūlymo formoje184 

batono fasavimas turėjo būti po 0,400 kg ir 0,200 kg ir turėjo būti pasiūlytos šio produkto 1-2 pozicijos, laimėjusio 

tiekėjo pasiūlyme185 batonas pasiūlytas – fasuotas po 0,500 kg ir pateiktos 3 šio produkto pozicijos, tačiau su šiuo 

tiekėju buvo sudaryta duonos ir duonos produktų pirkimo sutartis186.  

 Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ planuojamame įsigyti duonos ir jos gaminių sąraše nurodyti reikalavimai 

dėl jų sudėtyje esančio cukraus kiekio neatitinka tiekėjo pateiktose produktų specifikacijose prie pasiūlymo, pagal 

kurį su tiekėju buvo sudaryta pirkimo sutartis187. Įstaiga numatė įsigyti duonos, batonų, bei bandelių, kurių sudėtyje 

nėra cukraus, druskos – 1 g. Tiekėjo pasiūlyme188 nurodyti tokie patys duomenys apie siūlomus tiekti duonos 

gaminius bei reikalavimus dėl druskos ir cukraus kiekio, tačiau produktų specifikacijose nurodyta, kad Bočių duonoje 

buvo 6,3 g cukraus, pusruginėje –1,9 g, plikytoje duonoje – 2,7 g, duonoje su saulėgrąžomis – 3,5 g, šviesioje naminėje 

duonoje – 2,7 g, batonuose 4,1 g, bandelėse – 9. 

 

Maisto produktų sutartyse nenustatyta atsakomybė 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programas vykdančiose įstaigose vaikų maitinimas turi atitikti 

Tvarkos apraše189 nustatytus reikalavimus. Pagal Tvarkos aprašo 11 punktą, sudarant sutartis dėl maisto 

produktų tiekimo, turi būti numatyta atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių  reikalavimų 

Tvarkos aprašo190 reikalavimų tiekimą bei maisto produktų tiekimo sąlygos karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. Nustatyta, 

kad ši atsakomybė nenustatyta visų audituotų 11-os ikimokyklinio ugdymo įstaigų191 sudarytose 

maisto produktų įsigijimo sutartyse192. 

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo įstaigos neviešino viešųjų pirkimų procesų, su 

tiekėjais sudarytų sutarčių ir jų pakeitimų 

Visos audituotos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos nesivadovavo teisės aktų reikalavimais193 

nes nepaskelbė CVP IS laimėjusių dalyvių pasiūlymus, pasiūlymo kainų, sudarytas pirkimo sutartis arba 

                                                 
182 2021-08-19 tiekėjo pasiūlymas. 
183 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ neskelbiamos apklausos mažos vertės pirkimo sąlygų duonos gaminiams, kepiniams ir pyrago 

gaminiams pirkti (data nenurodyta) 1 priedas Pasiūlymo forma. 
184 Ten pat. 
185 2021-08-19 tiekėjo pasiūlymas. 
186 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021-08-27 prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 124. 
187 Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ sudaryta 2021-01-28 sutartis Nr. 8.N85. 
188 2021-01-26 tiekėjo pasiūlymas Nr. 20-006. 
189 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2018-04-10 įsakymu Nr. V-394, 11 p. (2020-08-

18 įsakymo Nr. V-1862 redakcija). 
190 Ten pat. 
191 11 BĮ: Klaipėdos lopšelis darželis "Pakalnutė", Klaipėdos lopšelis darželis "Pingvinukas", Klaipėdos lopšelis darželis "Sakalėlis", Klaipėdos 

lopšelis-darželis "Vyturėlis", Klaipėdos lopšelis darželis "Čiauškutė", Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, Klaipėdos mokykla-

darželis „Varpelis“. 
192 Klaipėdos lopšelio darželio "Pakalnutė" sudarytos sutartys: 2021-08-30 maisto produktų (grūdų malūno produktų, krakomolo ir jo gaminių) 

sutartis  Nr. 2021-08-30/02, 2020-10-26 pieno produktų pirkimo sutartis Nr. Nr.T-837, Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ sudaryta 

2021-01-28 sutartis Nr. 8N85, Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ sudaryta 2020-12-22 sutartis, Klaipėdos lopšelio-darželio "Vyturėlis" 

sudaryta 2021-06-08 sutartis Nr. 2021/06/01, Klaipėdos lopšelio darželio "Čiauškutė" sudaryta 2020-04-28 sutartis Nr. 20-19, Klaipėdos 

darželio „Gintarėlis“ 2020-08-31 sutartis Nr. 62, Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ 2020-04-02 sutartis Nr. 20, Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ 2021-08-27 prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 124, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ 2019-01-31 Sutartis Nr. 8, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ 2019-05-08 prekių pirkimo sutartis Nr. 29, Klaipėdos mokyklos-darželio „Varpelis“ 2021-01-27 

viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 545. 
193 Viešųjų pirkimo įstatymo 86 str. 9 d, Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-97 (su 

vėlesniais pakeitimais) 17 .1 p. p 21.4.4.1.p.p. 
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šią informaciją paskelbė pavėluotai194. Atsakingiems asmenims bei įstaigų vadovams audito metu 

pateiktos rekomendacijos, įgyvendintos, žiūrėti 3 priede „Įstaigoms audito metu pateiktos 

rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė“ (71 psl.). 

3.    MAITINIMO PASLAUGŲ IR MAISTO PRODUKTŲ SUTARČIŲ VYKDYMO 

KONTROLĖ NEPAKANKAMA 

Pirkimo sutartis yra sudaroma su dalyviu, kurio pasiūlymas pripažįstamas geriausiu, tačiau racionalų 

lėšų panaudojimą ir teikiamų paslaugų kokybę užtikrina ne tik laimėtojo parinkimas, bet ir tinkamas 

viešojo pirkimo sutarties vykdymas ir jo priežiūra. Siekiant užtikrinti tinkamą vaikų maitinimo paslaugų 

teikimą ir maitinimo kokybę įstaigose, svarbūs ne tik aiškūs pirkimo dokumentai, bet juose bei 

sutartyse nurodyti Tvarkos aprašo reikalavimai195 maitinimo paslaugoms ir maisto produktams. Todėl 

būtina kontroliuoti tiekėjus sutarčių vykdymo metu, ar jie laikosi pirkimo dokumentuose nustatytų 

maitinimo paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimų. Siekiant įvertinti, ar tinkamai buvo 

kontroliuojamas KMS švietimo įstaigų sudarytų maitinimo, maisto produktų įsigijimo, KMSA sudarytų 

lėšų naudojimo sutarčių vykdymas, buvo vertinamas 15-oje bendrojo ugdymo įstaigų sudarytų 

maitinimo paslaugų sutarčių, 11-oje ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų maisto produktų įsigijimo 

sutarčių, KMSA lėšų naudojimo sutarčių, sudarytų su 2 Klaipėdos miesto nevalstybinėmis švietimo 

įstaigomis196, vykdymas.  

Audito metu įvertinus kaip vykdytos su nevalstybinėmis įstaigomis sudarytų sutarčių sąlygos,  susijusios 

su nemokamam vaikų maitinimui skirtų lėšų naudojimu, neatitikimų nenustatyta. KMSA kas mėnesį 

kontroliavo lėšų naudojimo sutarčių vykdymą, tikrino KMSA pateiktų nevalstybinių švietimo įstaigų 

ataskaitas ir pagrindžiančius dokumentus apie lėšų panaudojimą. Nevalstybinėse įstaigose KMSA pagal 

sutartis skirtos lėšos panaudotos pagal sutartyse nustatytą tikslinę paskirtį – mokinių nemokamo 

maitinimo maisto produktų išlaidoms apmokėti.   

Maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo kontrolė bendrojo ugdymo švietimo įstaigose 

15-oje KMS biudžetinių švietimo įstaigų197, kurios 2019-2021 m. pagal sudarytas sutartis pirko 

maitinimo paslaugas iš privačių teikėjų, vertinome 15 atsirinktų maitinimo paslaugų sutarčių 

                                                 
194 Kaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas" sudaryta 2021-01-28 sutartis Nr. 8 N85, laimėjusio dalyvio pasiūlymas; Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Sakalėlis" sudaryta 2020-12-22 sutartis, laimėjusio dalyvio pasiūlymas; Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, 2020-04-02 sutartis Nr. 20, 

2020-03-25 tiekėjo K. D. pasiūlymas Nr. 20-026; Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ 2021-08-27 sudaryta prekių viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartis Nr. 124, 2021-08-19 tiekėjo K. D. pasiūlymas Nr. 20-055; Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis" dalyvio pasiūlymo, su kuriuo buvo 

sudaryta 2021-06-08 sutartis Nr. 2021/06/01; Klaipėdos lopšelio darželio "Čiauškutė" dalyvio pasiūlymas, su kuriuo buvo sudaryta 2020-04-

28 sutartis Nr. 20-19; Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ 2019-05-03 tiekėjo pasiūlymas Nr. 13-68, su kuriuo buvo sudaryta sutartis; 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ 2019-01-11 tiekėjo K. D. pasiūlymas, su kuriuo buvo sudaryta sutartis; Klaipėdos darželis „Gintarėlis“ 

2020-08-25 tiekėjo pasiūlymas Nr. 20-059, su kuriuo buvo sudaryta 2020-08-31 Sutartis Nr. 62; maisto produktų įsigijimo sutartys bei šios 

įstaigos viešojo pirkimo laimėjusių dalyvių pasiūlymai paskelbti pavėluotai: Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos darželis 

„Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė" – LAT 2018-10-19 nutartis civilinėje byloje Nr. E3K-3-371-378/2018. 
195 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais).  
196 2 nevalstybinės Klaipėdos miesto švietimo įstaigos: UAB „Mažasis Klaipėdos licėjus“, VšĮ „Vaivorykštės tako gimnazija“. 
197 15-a BĮ: Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Klaipėdos Jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, 

Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos Vitės progimnazija, Klaipėdos Baltijos gimnazija, Klaipėdos 

„Vėtrungės“ gimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, 

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija. 
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vykdymą198. Vadovaujantis VPĮ 199 Įstaigose turi būti paskirti atsakingi darbuotojai, atliekantys teikiamų 

maitinimo paslaugų pagal sudarytų sutarčių sąlygas kontrolę. Savivaldybės tarybos sprendimu 

patvirtinto Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo 

įstaigose tvarkos apraše200 nustatyta, kad atsakingą asmenį už maitinimo organizavimo kontrolės 

sistemą, turi paskirti įstaigos vadovas. 14-oje Įstaigų201 atsakingi asmenys už mokinių maitinimo 

paslaugų sutarčių vykdymą, buvo paskirti įstaigų vadovų atskirais įsakymais arba numatyti sutartyse, t. 

y. jiems buvo aiškiai žinoma už ką jie yra atsakingi. Nustatėme, kad ne visos įstaigos užtikrino tinkamą 

maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo kontrolę. 

Ne visose bendrojo ugdymo įstaigose paskirti asmenys, atsakingi už sutarčių vykdymo kontrolę  

Vienoje įstaigoje202 nepaskirtas atsakingas asmuo už sutarties203 vykdymo kontrolę204, todėl šios sutarties 

vykdymo kontrolė neatlikta. Maitinimo paslaugos įsigytos mažos vertės pirkimo būdu. Mažos vertės pirkimų 

atveju dėl nuostatos apie atsakingo asmens už sutarties vykdymą įtraukimą į pirkimo dokumentus ir sutartį 

sprendžia pati perkančioji organizacija. Siekiant tinkamos sutarties vykdymo priežiūros, Viešųjų pirkimų 

tarnyba rekomenduoja tokį asmenį nurodyti.205  

Ne visais atvejais bendrojo ugdymo įstaigose buvo tinkamai atlikta maitinimo paslaugų sutarčių 

vykdymo kontrolė  

 

Nustatėme, kad 11-oje bendrojo ugdymo švietimo įstaigose206 paskirti atsakingi asmenys 

nepakankamai atliko sudarytų sutarčių dėl maitinimo paslaugų vykdymo kontrolę ir netikrino 

maitinimo paslaugų teikimo kokybės taip, kaip buvo nustatyta sutarčių sąlygose207. 

 

 

                                                 
198 15-oje bendrojo ugdymo įstaigų atsirinkta vertinti po 1 maitinimo paslaugų sutartį, kuri galiojo audituojamojo laikotarpio pabaigoje, viso 

atsirinkta 15 sutarčių arba 57 proc. visų sutarčių, kurių vertė iš viso sudarė 5771676,11 Eur be PVM. 
199 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 87 str.1 d. 12 p. 
200 Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 patvirtinto Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo 

mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 20 p. 
201 Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Klaipėdos Vitės progimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos 

Vydūno gimnazija, Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos „:Baltijos“ gimnazija. 
202 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija. 
203 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos 2021-04-23 Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis. 
204 2022-02-15 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos raštas Nr. (2.4)SI-15 „Dėl dokumentų pateikimo“, atsakingas asmuo paskirtas tik už 

nemokamo maitinimo organizavimą. 
205https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/115005468589-Ar-pirkimo-dokumentuose-ir-sutartyje-turi-b%C5%ABti-nurodomas-asmuo-atsakingas-

u%C5%BE-sutarties-vykdym%C4%85-sutarties-ir-jos-pakeitim%C5%B3-paskelbim%C4%85-CVP-IS- 
206 12 BĮ: Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazijoje, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje, Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazijoje, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje, Klaipėdos Vitės 

progimnazijoje.  
207 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 2019-10-28 

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartis Nr. 2, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos 2019-10-25 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. D1-137/MS-2019-01, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2021-05-31 

mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 21/1, Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos maitinimo paslaugų pirkimo 2020-

09-01 sutartis Nr. F3-1, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos maitinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo 2020-07-03 sutartis Nr.  MS-2020-

008.  
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Netinkamos sutarčių vykdymo kontrolės pavyzdžiai 

 8-iose įstaigose208 atsakingi asmenys neatliko tiekėjų įsipareigojimo, teikiant maitinimo paslaugas naudoti 

ekologiškus produktus, kontrolės. 6-iose maitinimo paslaugų sutartyse209 nustatytas reikalavimas bei tiekėjų 

pasiūlyme210 deklaruotas įsipareigojimas, maisto gamyboje naudoti ekologiškos produkcijos kiekį, kuris 1 asmeniui 

turi būti ir bus ≥nei 84,65 proc. 2-jų maitinimo paslaugų sutarčių211 vykdymo metu netikrinti tiekėjo pasiūlyme, kuris 

yra sutarties sudedamoji dalis, įsipareigojimai maisto gaminimui naudoti ekologiškus produktus – ne mažiau kaip 10 

proc. ekologiškų mėsos ir daržovių, ne mažiau kaip 30 proc. – ekologiškų javų, ne mažiau kaip 50 proc. - ekologiško 

pieno ir jo produktų, vertinant nuo visų produktų vertės eurais. Už sutarčių vykdymo priežiūrą ir kontrolę atsakingi 

asmenys212 nurodė, kad ekologiškų produktų naudojimo kontrolės nevykdė ir nepateikė jokių duomenų, įrodančių, 

kad šis kokybinis kriterijus sutarties vykdymo metu buvo tikrintas.  

 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos sudarytos sutarties213 vykdymo metu netikrinti tiekėjui nustatyti reikalavimai bei 

jo prisiimti įsipareigojimai, nurodyti sutarties priede (be Nr.) Pasiūlyme bei kitame sutarties priede (be Nr.) Pirkimo 

sąlygų 5 priede „Vertinimo pagal ekonominį naudingumą metodika“ dėl mokinių maitinimo paslaugų kokybės 

vykdymo - maisto gamyboje naudojamų produktų, turinčių skaidulinių medžiagų kiekio, ekologiškų mėsos produktų 

kiekio bei papildomo bufeto patrauklumo214, nes Įstaigos atsakingas asmuo duomenų apie tai nepateikė ir 2022-05-

31 paaiškino, kad šių maitinimo paslaugų kokybės parametrų sutarties vykdymo metu netikrino.  

 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos, 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos maitinimo paslaugų sutartyse, sudarytose 2019 m.215 1 priedo „Techninė specifikacija“ 40 p. tiekėjas 

įpareigotas prieš pradedant teikti maitinimo paslaugą parengti visų patiekalų įtrauktų į valgiaraštį kokybiškas 

fotonuotraukas bei einamosios savaitės valgiaraščių maketus. Einamosios savaitės valgiaraščių maketuose patiekalų 

nuotraukos turi būti ne mažesnės kaip 10x10 cm dydžio (300 dpi). Šis reikalavimus suformuotas siekiant užtikrinti 

tiekėjo paslaugų kontrolę, kad maistas atrodytų estetiškai. Tačiau atlikus apžiūras216 įstaigų valgyklose bei pokalbio 

su įstaigų vadovais metu nustatyta, kad tokie valgiaraščiai neparengti. 

 Klaipėdos Vitės progimnazijos sudarytos sutarties217 vykdymo metu netikrinta 2021-08-02 tiekėjo pasiūlyme, kuris 

yra sutarties neatsiejama dalis (2 priedas), nustatytos mokinių maitinimo paslaugos pirkimo paslaugų kokybės 

savybės, kriterijai ir jų reikšmė. Sutartį sudaręs tiekėjas įsipareigojo tiekti 11-a kiekvieną dieną laisvoje prekyboje 

                                                 
208 8 BĮ: Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazijoje, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje, Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje. 
209 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 2019-10-28 

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartis Nr. 2, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos 2019-10-25 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. D1-137/MS-2019-017, 5 priedas „Minimalūs valgiaraščio rodikliai“ 1 

eilutė. 
210 2019-08-15 tiekėjo pasiūlymas dėl pirkimo „Maitinimo paslaugų pirkimas“ Nr. 1. 
211Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos maitinimo paslaugų pirkimo 2020-09-01 sutartis Nr. F3-1, 14.1.3 p. p. paslaugų teikėjo pasiūlymas, 

Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos maitinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo 2020-07-03 sutartis Nr.  MS-2020-008 priedas Pasiūlymas 

pirkimui, II skyrius pirkimo objektas ir techniniai parametrai.  
212 2022-03-22 pokalbis su Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkio ir bendriesiems klausimams, 2022-03-

22 – su Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkio ir bendriesiems klausimams, 2022-03-22 – su Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazijos direktoriumi, 2022-03-22 – su Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkiui ir bendriesiems 

klausimams, 2022-03-22 – su Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos direktoriumi ir pavaduotoju ūkio ir bendriesiems klausimams, 2022-03-28 

– su Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju ūkio ir kitiems bendriesiems klausimams, 2022-06-01 

– su Klaipėdos „Aitvaro“ direktoriaus pavaduotoju ūkio ir kitiems bendriesiems klausimams, 2022-06-02 – su Klaipėdos „Verdenės“ 

direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju ūkio ir kitiems bendriesiems klausimams. 
213 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2021-05-31 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 21/1 ir jos priedai (be Nr.): 

pirkimo sąlygos, techninė specifikacija, teikėjo pasiūlymas. 
214 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems klausimams, atsakingo už 2021-05-31 mokinių 

maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. Nr. 21/1 vykdymo kontrolę, 2022-03-23, 2022-03-22 ir 2022-05-31 paaiškinimai. 
215 Klaipėdos „Versmės“ progimnazija - 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazija -  2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija - 2019-10-

28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija - 2019-10-28 viešojo pirkimo-

pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija - 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazija - 2019-10-25 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. D1-137/MS-2019-017. 
216 Stebėjimo procedūros atliktos: 2022-03-22 Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos valgykloje,  2022-03-22 Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazijos valgykloje, 2022-03-22 Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos valgykloje, 2022-03-22 Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 

valgykloje, 2022-03-22 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos valgykloje, 2022-03-28 Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos valgykloje. 
217 Klaipėdos Vitės progimnazijos 2021-08-31 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2021-019, 2 priedas. Tiekėjo pasiūlymas. 
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esančių antrųjų patiekalų, tačiau 2022-03-28 įstaigos valgyklos apžiūros metu pagal valgiaraščius nustatyta, kad tokių 

patiekalų buvo 6;  tiekėjo pasiūlyme nustatyta, kad kiekvieną dieną laisvoje prekyboje esančių antrųjų patiekalų, kurių 

kaina neviršija 2,50 Eur, turi būti 11, tačiau faktiškai pagal valgiaraštį tokių patiekalų buvo 6; tiekėjas pasiūlyme 

įsipareigojo teikti 11-a kiekvieną dieną laisvoje prekyboje esančių antrųjų patiekalų, turinčių žymą "Tausojantis", 

faktiškai pagal valgiaraščius tokių patiekalų buvo 9, pasiūlyme įsipareigota tiekti kiekvieną dieną laisvoje prekyboje 3 

sriubas, faktiškai apžiūros metu nustatyta, kad buvo tiekiama tik vienos rūšies sriuba (raugintų kopūstų). 

 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos maitinimo paslaugos sutarties vykdymo kontrolė nepakankama, kadangi įstaigos 

vadovo paskirtas asmuo218, atsakingas už maitinimo paslaugų sutarties219 vykdymo kontrolę vykdo tik 1 kartą 

metuose. 2022-03-24 įstaigos valgyklos apžiūros metu nustatyta, kad tiekiant maitinimą nesilaikyta sutartyje 

nustatytų maitinimo paslaugos kokybės parametrų220. Nustatyti  kokybės reikalavimai, kuriuos tiekėjas įsipareigojo 

vykdyti, faktiškai nebuvo vykdomi: kiekvieną dieną laisvoje prekyboje antrųjų patiekalų turi būti 12, apžiūros metu 

faktiškai nustatyta 7, kiekvieną dieną laisvoje prekyboje esančių antrųjų patiekalų, kurių kaina neviršija 2,50 Eur (su 

PVM) turėjo būti 12, apžiūros metu nustatyta 7, kiekvieną dieną laisvoje prekyboje esančių antrųjų patiekalų, turinčių 

žymą „Tausojantis“  turėjo būt 10, apžiūros metu užfiksuota 2, kiekvieną dieną laisvoje prekyboje esančių garnyrų 

antriesiems patiekalams turėjo būti 5, apžiūros metu užfiksuota 2, kiekvieną dieną laisvoje prekyboje esančių salotų 

antriesiems patiekalams turėjo būti 8, apžiūros metu nustatyta 3, kiekvieną dieną laisvoje prekyboje esančių sriubų 

skaičius turėjo būti 4, užfiksuota 1. 

 

Įstaigos neskyrė pakankamo dėmesio sutarčių vykdymo kontrolei, tai gali įtakoti vaikams švietimo 

įstaigose teikiamų paslaugų ir maisto produktų kokybę. 

Neatlikta sutartyse ir maitinimo valgiaraščiuose nurodytų mokamų maitinimo paslaugų kainų 

atitikties kontrolė 

Perkančiosioms organizacijoms keliamas tikslas – racionalus viešųjų lėšų naudojimas, siekiant įsigyti 

tinkamos kokybės paslaugas221. Maitinimo paslaugų sutarčių vykdymas bendrojo ugdymo švietimo 

įstaigose neužtikrino racionalaus lėšų naudojimo, nes 7-iose įstaigose222 tiekėjo teikiamų mokamų 

maitinimo paslaugų kainų kontrolė vykdyta nepakankamai:  

Netinkamos mokamo maitinimo patiekalų kainų kontrolės pavyzdžiai 

 Klaipėdos Vitės progimnazijos sutarties223 tiekėjo teiktų mokamo maitinimo paslaugų kainų atitikimo numatytoms 

sutartyje kontrolė nepakankama, nes netikrintos visų patiekalų kainos, kurias tiekėjas įsipareigojo teikti pagal sutarties 

2 priedą Tiekėjo pasiūlymas. Sutartį sudaręs tiekėjas įsipareigojo kiekvieną dieną teikti 11-a laisvoje prekyboje esančių 

antrųjų patiekalų, kurių kaina neviršijo 2,50 Eur. 2022-03-28 įstaigos valgyklos apžiūros224 metu pagal valgyklos 

informaciniame stende paskelbtus valgiaraščius nustatyta, kad faktiškai buvo teikiami 6 antrieji patiekalai, tačiau 

atsakingo asmens už sutarties vykdymo kontrolę paaiškinimu225, buvo tikrinama tik vieno patiekalo kaina, kurio kaina 

neviršijo 2,50 Eur.  

 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos sutartimi226 tiekėjas įsipareigojo teikti mokamo mokinių maitinimo patiekalus 

pagal nustatytą fiksuotą įkainį: pietus mokiniams teikti už 1,12 Eur, pietus mokyklos darbuotojams – už 1,14 Eur. Pagal 

atsakingo už sutarties vykdymo priežiūrą asmens 2022-03-22 ir 2022-03-23 paaiškinimus, sutartyje numatytus 

mokamo maitinimo įkainius jis kontroliavo bei nurodė, kad 2021-09-03 patikrino kiekvienos mokinių amžiaus grupės 

valgiaraščius, tačiau apie juose nustatytų kainų atitikimą sutarties sąlygoms duomenų nepateikė. 2022-03-22 Įstaigos 

valgyklos apžiūros metu nustatyta, kad valgyklos informaciniame stende buvo paskelbti mokamo mokinių maitinimo 

valgiaraščiai, kuriuose mokamo maitinimo patiekalų kainos nenurodytos. 

                                                 
218 2021-09-07 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-155 „Dėl atsakingo asmens paskyrimo“. 
219 2021-08-19 Klaipėdos "Baltijos" gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2021-13. 
220 2021-08-19 Klaipėdos "Baltijos" gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2021-13 9.5. p. p. 
221 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 2 str. 25 d. 
222 7 BĮ: Klaipėdos Vitės progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos Vydūno gimnazija. 
223 Klaipėdos Vitės progimnazijos 2021-08-31 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2021-019, 2 priedas. Tiekėjo pasiūlymas. 
224 2022-03-28 Klaipėdos Vitės progimnazijos valgyklos apžiūra. 
225 Klaipėdos Vitės progimnazijos už sutarties vykdymą atsakingo asmens 2022-03-28 paaiškinimas. 
226 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2021-05-31 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. Nr. 21/1 priedas 

Pasiūlymas 2.2 lentelė. Mokamo maitinimo paslaugos. 
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 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos sudarytos sutartimi227 maitinimo paslaugų tiekėjas įsipareigojo griežtai vykdyti 

su pasiūlymu prisiimtus įsipareigojimus ir teikti mokamą maitinimą pasiūlyme nurodytais įkainiais. Teikėjo pasiūlyme, 

kuris yra sutarties sudedamoji dalis, tiekėjas įsipareigojo teikti mokamo mokinių maitinimo patiekalus pagal nustatytą 

fiksuotą įkainį: pietus mokiniams teikti už 1,68 Eur, pietus mokyklos darbuotojams – už 1,88 Eur. 2022-03-28 įstaigos 

valgyklos apžiūros228 metu valgyklos informaciniame stende paskelbtuose valgiaraščiuose mokamo maitinimo atskirų 

patiekalų kainos buvo žymiai didesnės už pasiūlyme nustatytas pietų komplekso kainas.  

 Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos sutartimi229 tiekėjas įsipareigojo teikti mokamo mokinių ir mokyklos darbuotojų 

maitinimą pagal nustatytą fiksuotą pietų įkainį 2,29 Eur. 2022-03-24 Įstaigos valgyklos apžiūros230 metu nustatyta, 

kad valgyklos informaciniame stende buvo paskelbti mokamo mokinių maitinimo valgiaraščiai, kuriuose mokamo 

maitinimo patiekalų kainos neatitiko, nurodytų sutartyje, jis buvo didesnės už sutartyje nustatytą pietų komplekso 

kainą (2,29 Eur).  

 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos sutartimi231 tiekėjas įsipareigojo teikti mokamo 11 metų ir vyresnio amžiaus mokinių 

ir mokyklos darbuotojų maitinimą pagal nustatytą fiksuotą pietų įkainį - 2,43 Eur. 2022-03-24 Įstaigos valgyklos 

apžiūros232 metu valgyklos informaciniame stende paskelbtuose valgiaraščiuose mokamo maitinimo pietų patiekalų 

buvo didesnės už nustatytą tiekėjo pasiūlyme (2,43 Eur).  

 Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos sutartimi233 maitinimo paslaugų tiekėjas įsipareigojo teikti mokamą mokyklos 

darbuotojų maitinimą pagal nustatytą vienos porcijos kainą - už 2,28 Eur. Tačiau 2022-03-24 Įstaigos valgyklos 

apžiūros metu nustatyta, kad valgyklos informaciniame stende buvo paskelbti mokamo maitinimo valgiaraščiai, 

kuriuose mokamo maitinimo pietų komplekso patiekalų kainos neatitiko ir viršijo nurodytas sutartyje.  

 Klaipėdos Vydūno gimnazijos sutartyje234 nustatytos mokamo maitinimo kainos: pietūs mokiniams 0,98 Eur ir pietūs 

mokyklos darbuotojams 1,20 Eur. 2022-03-23 įstaigos valgyklos apžiūros metu pagal valgiaraštyje paskelbtas 

mokamo maitinimo kainas nustatyta, kad jos neatitinka nurodytų pasiūlyme ir buvo žymiai didesnės.   

 

 

3 įstaigų235 sudarytose sutartyse (tiekėjų pasiūlymuose)236 nebuvo nustatytos visų patiekalų mokamo 

maitinimo kainos, todėl negalėjome įvertinti įstaigų valgiaraščiuose pateiktų mokamo maitinimo 

kainų atitikimo sutarties nuostatoms. Faktiškai nustatyta, kad šiose įstaigose buvo teikiamos 

nemokamo ir mokamo maitinimo paslaugos. Nemokamo maitinimo kainos patvirtintos sutartyse, 

tačiau mokamų patiekalų kainą tiekėjas nustatė savo nuožiūra. Įstaigoms perkant mokamo ir 

nemokamo maitinimo paslaugas, sutartyse nenustačius visų perkamų paslaugų kainų buvo pažeistas 

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas racionalaus lėšų panaudojimo tikslas237. 

Tiekėjai teikė sutartyse nenumatytas maitinimo paslaugas  

6-ių bendrojo ugdymo švietimo įstaigų sudarytose maitinimo paslaugų sutartyse238 nurodytas 

sutarties dalykas – mokinių mokamo ir nemokamo maitinimo paslaugų įsigijimas. Tačiau pokalbių su 

                                                 
227Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos maitinimo paslaugų pirkimo 2020-09-01 sutartis Nr. F3-1, 7.1.11 p. p.,  7.1.13 p. p., Pasiūlymas, B 

dalis 2.2 lentelė. Mokamo maitinimo paslaugos.  
228 2022-03-28 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos valgyklos apžiūra. 
229 Klaipėdos „Santarvės“ 2021-08-25 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PPS-7/2021, 4.1.2 p .p. Mokamo maitinimo 

sutarties įkainiai. 
230 2022-03-24 Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijos valgyklos apžiūra. 
231Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijos maitinimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo 2020-07-03 sutartis Nr.  MS-2020-008,  3.2 p. p.  2-oje 

lentelė, sutarties priedas Pasiūlymas pirkimui, B dalis II skyrius  2 lentelė. Mokamo maitinimo kainos apskaičiavimas.   
232 2022-03-24 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos valgyklos apžiūra. 
233 Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos mokinių maitinimo paslaugos teikimo viešojo pirkimo-pardavimo 2019-08-26 sutartis Nr. MS-2019-

006. 
234 Klaipėdos Vydūno gimnazijos 2021-08-27 Klaipėdos Vydūno gimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 

234, priedas Tiekėjo pasiūlymas, 2.2 lentelė.   
235 3 BĮ: Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos, Klaipėdos „Vitės“ progimnazijos.   
236 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos 2021-04-23 Maitinimo paslaugų pirkimo sutarties 1 priedas „Pasiūlymas dėl maitinimo paslaugų, 

Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje – 2021-07-19 tiekėjo pasiūlymas dėl maitinimo paslaugų pirkimo, Klaipėdos Vitės progimnazijos 2021-08-24 

viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2021-019 1 p. ir jos priedai. 
237 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 17 str. 2 d. 1 p. 
238 6 BĮ sutartys: Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos 

„Pajūrio“ progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 
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už sutarties vykdymo priežiūrą atsakingais asmenimis239, įstaigų valgyklų apžiūros240, pagal pateiktus  

paaiškinimus241 nustatyta, kad šiose įstaigose teiktos sutartyje nenumatytos mokamo maitinimo 

paslaugos įstaigų darbuotojams242 ir atskirais atvejais kitiems tretiesiems asmenims243. Šios mokamo 

maitinimo paslaugos buvo teikiamos nepakeitus sudarytos sutarties arba neatlikus naujo pirkimo. 

Vienoje įstaigoje244 maitinimo paslaugų pirkimo sutartyje245 nurodytas pirkimo objektas mokinių 

maitinimo paslaugų įsigijimas (nemokamos ir mokamos maitinimo paslaugos), kurios detalizuotos 

sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“. Sutarties 1 priedo 12 p. numatyta teikti pietus 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1-4 klasių ir 5-12 klasių mokiniams. Pagal tiekėjo Įstaigai pateiktas 

PVM sąskaitas faktūras nustatėme, kad buvo teikiamos papildomos maitinimo paslaugos (pusryčiai 

ir pavakariai) už 510,5 Eur. Pirkimo sąlygose bei sutartyje į pirkimo objektą ir vertę šios  paslaugos 

nebuvo įtrauktos. Taip Įstaiga apmokėjo už papildomas paslaugas (pusryčius ir pavakarius), įsigytas 

neatlikus viešojo pirkimo procedūrų bei nesudarius sutarties dėl jų įsigijimo. Šios paslaugos turėjo 

būti perkamos VPĮ nustatyta tvarka.  

Nesudaryti maitinimo paslaugų sutarčių pakeitimai pagal sutartyse nustatytas sąlygas 

Bendrojo ugdymo švietimo įstaigų sudarytų maitinimo paslaugų sąlygose buvo numatyta sudaryti 

papildomus susitarimus dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio dydžio, pasikeitus teisės aktams 

reglamentuojantiems maisto produktų įsigijimo ir gamybos išlaidų įkainių dydžius, padidėjus 

maitinamų vaikų skaičiui. Maitinimo sutarčių vykdymo kontrolė buvo nepakankama, nes 11-oje 

įstaigų, pasikeitus minėtoms sąlygoms, buvo vykdytos sutartys nesudarius papildomų susitarimų dėl 

jų pakeitimo.  

Sutartyse numatytų, bet nesudarytų sutarčių pakeitimų, pavyzdžiai 

 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos, 

Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

                                                 
2019-10-28 Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-

pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos 2019-10-25 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. D1-137/MS-2019-017, 1 priedas „Techninė specifikacija“ 1 lentelė. 

Perkamų paslaugų suvestinė“. 
239 2022-03-22 pokalbis su Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkio ir bendriesiems klausimams, 2022-03-

22 pokalbis su Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ūkio ir bendriesiems klausimams, 2022-03-22 pokalbis su 

Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktoriumi, 2022-03-22 pokalbis su Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos direktoriaus pavaduotoju 

ūkiui ir bendriesiems klausimams, 2022-03-22 pokalbis su Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju ūkio 

ir bendriesiems klausimams, 2022-03-28 pokalbis su Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotoju ūkio 

ir kitiems bendriesiems klausimams. 
240 2022-03-22 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos, Klaipėdos 

„Pajūrio“ progimnazijos, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos, 2022-03-28 Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos valgyklų apžiūros 

metu pateikti vadovų žodiniai paaiškinimai. 
2412022-05-23 Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos direktoriaus pavaduotojo paaiškinimas, 2022-05-23 Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 

IKT specialisto paaiškinimas. 
242 Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija. 
243 Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje iki karantino maitinimas buvo tiekiamas mokinių tėvams, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje 

maitinimas tiekiamas statybos darbus įstaigoje atliekantiems darbininkams, iki karantino maitinimas buvo tiekiamas mokinių tėvams, 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje iki karantino maitinimas buvo tiekiamas mokinių tėvams. 
244 Klaipėdos Vitės progimnazija.  
245 Klaipėdos Vitės progimnazijos 2021-08-24 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2021-019 1 p. ir jos priedai. 
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progimnazijos sutartyse246, Klaipėdos "Smeltės" progimnazijos sutartyje247, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

sutartyje248, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos sutartyje249, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos sutartyje250, Klaipėdos Jūrų 

kadetų mokyklos sutartyje251 numatyta sutarčių keitimo galimybė neatliekant naujos pirkimo procedūros – sutarties 

kainos perskaičiavimas dėl pasikeitusio pridėtinės vertės mokesčio dydžio. Sutartyse numatyta šių sąlygų keitimą 

įforminti šalių susitarimais, kurie taps neatskiriama sutarčių dalimi. Nuo 2021-07-01 maitinimo įstaigų teikiamoms 

maitinimo paslaugoms įsigaliojo lengvatinis 9 procentų252 PVM tarifas, nors tiekėjai Įstaigoms pateiktose PVM 

sąskaitose faktūrose už 2021m. rugsėjo mėnesį nurodė sumažėjusį 9 procentų PVM dydį, tačiau iki šiol Įstaigų sutarčių 

pakeitimai dėl pasikeitusio PVM tarifo neatlikti. 

 Maitinimo paslaugai įsigyti 5 BĮ253 įgaliojo Klaipėdos „Versmės“ progimnaziją atlikti pirkimo procedūras iki viešojo 

pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. 2019-07-09 viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 1 buvo patvirtintos 

Atviro konkurso „Maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygos254. Pirkimo sąlygų 3 priedo 4 priede „Įkainiai“ nurodyta 

fiksuota nemokamo maitinimo kaina vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakyme255 nustatytais dydžiais (vienos dienos nemokamo maitinimo kaina produktams įsigyti: priešmokyklinio 

amžiaus vaiko ir 1–4 klasių mokinio pietums – 1,83 Eur; 5–12 klasių mokinio pietums – 1,90 Eur). Sutartys su maitinimo 

paslaugų tiekėjais sudarytos 2019 m. spalio 25-28 dienomis256, 36 mėnesių laikotarpiui. Sutartyse numatyta galimybė 

kiekvienais metais peržiūrėti maisto produktų ir gamybos išlaidų įkainius ir atsižvelgus į Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, juos keisti. Direktorius įsakymais257 nuo sutarčių sudarymo iki 

2021-12-31 (audituojamojo laikotarpio pabaigos) du kartus po 0,05 Eur padidino 5–12 klasių nemokamo maitinimo 

pietų kainą maisto produktams įsigyti (2020-01-07 -1,95 Eur, 2021-01-22 - 2,0 Eur)  ir nuo 2021-09-01 – 0,90 Eur 

nemokamo maitinimo pusryčių kainą 1-4 klasių mokiniams258. 

 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartyje259 numatyta Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu pakeitus nemokamo maitinimo įkainius, juos perskaičiuoti per 30 

kalendorinių dienų nuo įsakymo įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo laikotarpiu iki 2021-12-31 nemokamo 

                                                 
246 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 2019-10-28 

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartis Nr. 2, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos 2019-10-25 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. D1-137/MS-2019-017, 9 p. 
247 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos 2021-05-31 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. Nr. 21/1, 4.8.1 p. p. - 

perskaičiuoti sutarties įkainius, pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifui, 4.9 p. p. – visais atvejais susitarimus dėl sutarties įkainių 

perskaičiavimo įforminti šalių pasirašomu papildomu susitarimu. 
248 Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos maitinimo paslaugų pirkimo 2020-09-01 sutartis Nr. F3-1, 7.1.11 p. p.,  7.1.13 p. p., Pasiūlymas, B 

dalis 2.2 lentelė. Mokamo maitinimo paslaugos.  
249 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos 2021-04-23 Maitinimo paslaugų pirkimo sutartis, 10 p. pasikeitus PVM dydžiui, paslaugos teikimo 

kaina keičiama proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui ir įsigalioja nuo teisės akto įsigaliojimo dienos.  
250 Klaipėdos „Aitvaro“ 2020-07-03 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr.MS-2020-008, specialiosios sąlygos 3.5.4 p. 

p.  
251 Klaipėdos Jūrų kadetų 2019-08-26 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties 3.5 p. p., nustatytas sutarties paslaugų 

kainos keitimo atvejis: 3.5.4 p. p. - pasikeitus PVM dydžiui, 7.4 p. p. - sutarties keitimai turi būti įforminti susitarimais, kurie bus sutarties 

neatskiriama dalis. 
252 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, 2002-03-05 Nr. IX-751 (2021 06 22 įstatymo Nr. XIV-429 redakcija, galiojanti nuo 2021-07-01) 19 

str. 3 d. 6 p., lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas iki 2022 m. gruodžio 31 d. restoranų, kavinių ir panašių maitinim o įstaigų 

teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas ar paslaugų dalis, kurios 

susijusios su alkoholiniais gėrimais.   
253 5 BĮ: Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija. 
254 Pirkimo sąlygos patikslintos 2019-07-26 Viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 4. 
255 KMSA direktoriaus 2019-01-11 įsakymas  Nr. AD1-59 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose nustatymo“. 
256 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 19/10/28/MS-2019-015, Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos 2019-10-28 

Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. V-11/MS-2019-020, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo 

sutartis Nr. 2, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 2, Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazijos 2019-10-25 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. D1-137/MS-2019-017. 
257 KMSA direktoriaus įsakymai: 2020-01-07 įsakymas Nr. AD1-30 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose nustatymo“, 2021-01-22 įsakymas Nr. AD1-100 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto 

savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“. 
258 KMSA direktoriaus 2021-07-22 įsakymas Nr. AD1-894 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo (pusryčių) kainų Klaipėdos miesto savivaldybės 

ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ patvirtinta vienos dienos nemokamo maitinimo pusryčių kaina produktams įsigyti (įskaitant pirkimo 

pridėtinės vertės mokestį) 1–4 klasių mokinio pusryčiams – 0,90 Eur. 
259Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos maitinimo paslaugų pirkimo 2020-09-01 sutartis Nr. F3-1, 4.3 p. p., 7.1.11 p. p.,  7.1.13 p. p., 

Pasiūlymas, B dalis 2.2 lentelė. Mokamo maitinimo paslaugos.  
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maitinimo įkainiai buvo pakeisti vieną kartą260. Šiuo pakeitimu padidėjo 0,05 Eur vienos dienos nemokamo maitinimo 

kaina produktams įsigyti 5-12 klasių mokinio pietums (buvo 1,95 Eur, 2021-01-22 patvirtinta 2,0 Eur). Sutarties 4.6 p. 

p. numatyta taikyti nustatyto fiksuoto įkainio su peržiūra apskaičiavimo būdas, 4.7 p. p.– perskaičiuoti mokamo 

maitinimo kompleksinių pietų įkainį, 4.9 p. p. numatyta visais atvejais susitarimus dėl sutarties įkainių perskaičiavimo 

įforminti šalių pasirašomu papildomu susitarimu. Nors teikėjo pateiktose PVM sąskaitose faktūrose buvo nurodyti 

nuo 2021-01-22 pasikeitę nemokamo maitinimo įkainiai, mokamo maitinimo kainos buvo teikiamos padidėjusiomis 

kainomis, tačiau sutarties pakeitimai (papildomi susitarimai) dėl įkainių perskaičiavimo nesudaryti. Be to, sutartyje261 

numatyta, kad Įstaiga su teikėju pasirašys prie maitinimo paslaugos sutarties papildomą susitarimą, kuriame 

detalizuos teikiamų paslaugų priežiūrą ir kontrolę, tačiau papildomas susitarimas sudarytas nebuvo.  

 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos sutartyje262 numatytas sutarties kainos perskaičiavimas pasikeitus teisės aktams 

reglamentuojantiems maisto produktų įsigijimo dydžius. Nors sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2020-07-03 iki 

2021-12-31 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymais263 pakeitė nemokamo maitinimo 

kainų dydžius, tačiau Įstaiga iki šiol su tiekėju papildomo susitarimo dėl nuo 2021-02-01 pasikeitusių nemokamo 5-

12 klasių mokinių maitinimo dydžio sutarties kainų pakeitimo nesudarė. Tiekėjo Įstaigai pateiktose PVM sąskaitose 

faktūrose, pateiktose apmokėti už suteiktas nemokamo maitinimo paslaugas kainų dydžiai atitiko nustatytus teisės 

aktuose, tačiau neatitiko sutarties sąlygų, nes sutarties pakeitimai dėl pasikeitusių kainų dydžio nesudaryti.   

 Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos sutartyje264 nustatyta keisti sutarties paslaugų kainą, jeigu vaikų skaičius, lyginant su 

Techninėje specifikacijoje nurodytu mokinių skaičiumi pasikeis daugiau kaip 20 procentų bei sutarties keitimą 

įforminti susitarimu, kuris bus sutarties neatskiriama dalis. Maitinimo sutartis  2019-08-26 buvo sudaryta dėl 80 

mokinių nemokamo maitinimo. Pagal mokyklos direktoriaus 2022-03-25 pateiktus duomenis apie mokinių skaičių 

nustatyta, kad 2020-09-01 buvo maitinami 123 mokiniai, 2021-09-01 - 172 mokiniai, t. y. nuo 2020-09-01 mokinių 

skaičius lyginant su nustatytu sutartyje padidėjo daugiau nei 20 proc., 2021-09-01 jų buvo daugiau nei 2 kartus.  

 Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos sutartyje265 taip pat numatyta keisti sutarties kainą pasikeitus teisės aktams 

reglamentuojantiems maisto produktų įsigijimo dydžius. Sutarties galiojimo laikotarpiu nuo 2020-01-07 iki 2021-12-

31 (audituojamojo laikotarpio pabaigos) KMSA direktorius 2 kartus pakeitė nemokamo vaikų maitinimo kainų maisto 

produktams įsigyti dydžius266. Įstaiga nesivadovavo sutarties nustatytomis sąlygomis, nes papildomų susitarimų dėl 

padidėjusio vaikų skaičiaus, pasikeitusių nemokamo maitinimo kainų su tiekėju nesudarė ir jų neįformino šalių 

susitarimais.  

 

Papildomu susitarimu nepagrįstai panaikintos sutarties nuostatos 

 

Viena Įstaiga267 2019-10-28 sudarė maitinimo paslaugų tiekimo sutartį268. Sutartyje269 nustatyta, kad 

tiekėjas pasirašydamas sutartį turi pateikti 1000 Eur dydžio sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei tiekėjas 

nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, sutartis negalioja. Sutarties šalys 2019-10-31 atliko sutarties 

                                                 
260 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-22 įsakymas Nr. AD1-100 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų 

Klaipėdos miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“. 
261 Klaipėdos "Verdenės" progimnazijos maitinimo paslaugų pirkimo 2020-09-01 sutartis Nr. F3-1 1 priedas Techninėje specifikacija, 5 p. 
262 Klaipėdos „Aitvaro“ 2020-07-03 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2020-008, specialiosios sąlygos 3.5.2 p 

.p.  
263 KMSA direktoriaus įsakymai: 2020-01-07 Nr. AD1-30 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose nustatymo“, 2021-01-22 Nr. AD1-100 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose nustatymo“. 
264 Klaipėdos Jūrų kadetų mokyklos 2019-08-26 mokinių maitinimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties 3.5 p. p., nustatyti sutarties 

paslaugų kainos keitimo atvejai: 3.5.1 p. p. - jeigu vaikų skaičius, lyginant su Techninėje specifikacijoje nurodytu skaičiumi pasikeis daugiau 

kaip 20 procentų, sutarties priedas Techninė specifikacija 2.3. p.  p. nurodytas maitinamų vaikų skaičius 80, 3.5.2 p. p. - pasikeitus teisės 

aktams reglamentuojantiems maisto produktų įsigijimo dydžius (KMSA tarybos sprendimams ir kt.) turintiems įtakos paslaugų tei kimo 

kainai, 7.4 p. p. - sutarties keitimai turi būti įforminti susitarimais, kurie bus sutarties neatskiriama dalis. 
265 Ten pat, sutarties 3.5.2 p. p. pasikeitus teisės aktams reglamentuojantiems maisto produktų įsigijimo dydžius (KMSA tarybos 

sprendimams ir kt.) turintiems įtakos paslaugų teikimo kainai. 
266 KMSA direktoriaus įsakymai: 2020-01-07 Nr. AD1-30 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos miesto savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ (1.2 p. p. pakeistas vienos dienos nemokamo maitinimo produktams įsigyti 5 -12 klasių mokinio 

pietums kaina 1, 95 Eur (buvo 1,90 Eur), įskaitant PVM, 2021-01-22 Nr. AD1-100 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų Klaipėdos 

miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“ 1.2 p. p. pakeista 5-12 klasių mokinio pietų kaina -2,0 Eur.    
267 Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija. 
268 2019-10-28 Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. MS-2019-016/PS-04. 
269 2019-10-28 Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MS-2019-016/PS-04 22 p. 
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pakeitimą270, kuriuo panaikintos sutarties nuostatos dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo, apribota 

perkančiosios organizacijos teisė kontroliuoti sutarties vykdymą (vertinti suteiktų paslaugų kokybę, 

teikti privalomus nurodymus tiekėjui dėl kokybinių sutarties kriterijų laikymosi), panaikinti sutartyje 

nustatyti 2 esminiai sutarties pažeidimai dėl tiekėjo vykdomos veiklos pažeidžiant Tvarkos aprašo ir 

techninės specifikacijos271 reikalavimus. Be to, pakeistas sutarties 44 p. nustatant, kad tiekėjas, įspėjęs 

perkančiąją organizaciją prieš 12 kalendorinių dienų, nenurodydamas jokių priežasčių, turi teisę 

vienašališkai nutraukti sutartį ir tiekėjui nekiltų jokių neigiamų pasekmių, o perkančioji organizacija 

neįgytų teisės į nuostolių ar žalos atlyginimą. Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija sutarties įvykdymo 

užtikrinimą patvirtinančių dokumentų nepateikė, todėl negalėjome įsitikinti, kad sutartis sudaryta 

tinkamai ir yra galiojanti. Atlikti sutarties pakeitimai neatitinka pirkimo sąlygų272, kadangi nuostatos dėl 

sutarties įvykdymo užtikrinimo, paslaugų kokybės kontrolės, esminių sutarties pažeidimų, sutarties 

nutraukimo buvo nurodytos pirkimo sąlygų273 3 priede. Papildomu susitarimu panaikinus dvi sutarties 

sąlygas, kuriose apibrėžta tiekėjo atsakomybė dėl Tvarkos aprašo ir techninės specifikacijos 

reikalavimų, teikėjui suteikta galimybė teikti paslaugas nesilaikant teisės aktų ir pirkimo sąlygų 

reikalavimų. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2019-2021 metais šioje įstaigoje nustatė 

higienos ir valgiaraščių neatitikimus274, todėl maitinimo paslaugų kokybės kontrolė šioje įstaigoje ypač 

svarbi. Šiuo susitarimu pakeitus sutarties nuostatas ir apribojant perkančiosios organizacijos teisę 

kontroliuoti sutarties vykdymą, panaikinus sutarties sąlygas, kuriose įtvirtintos esminės sutarties 

pažeidimo nuostatos dėl Tvarkos apraše ir techninėje specifikacijoje nustatytų kokybinių reikalavimų 

laikymosi, neužtikrinama sveikatai palanki vaikų mityba, maisto sauga ir geriausia kokybė. 

Maisto produktų įsigijimo sutarčių vykdymo kontrolė ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

įstaigose  

11-oje KMS biudžetinių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo įstaigose275 vertinome 2019-2021 

metais su tiekėjais sudarytų maisto produktų pirkimų sutarčių276 vykdymą. Pagal sudarytas maisto 

produktų tiekimo sutartis tiekėjai įsipareigojo tiekti sutartyje nurodytas prekes, o įstaigos sutartyse 

nustatyta tvarka už jas apmokėti. Visose audituotose įstaigose paskirti darbuotojai, atliekantys tiekiamų 

maisto produktų įsigijimo kontrolę, tačiau sutarčių vykdymo kontrolė ne visais atvejais buvo vykdyta 

pakankamai, nes paskirti atsakingi asmenys nevykdė įsigytų maisto produktų pirkimo proceso 

priežiūros taip, kaip buvo nustatyta sudarytų maisto produktų įsigijimo sutarčių sąlygose. 

 

                                                 
270 2019-10-31 Susitarimas Nr. 1 prie 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MS-2019-016/PS-04. 
271 2019-10-28 Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MS-2019-016/PS-04 1 priedas Techninė 

specifikacija. 
272 Viešojo pirkimo komisijos 2019-07-09 protokolu Nr. 1 patvirtintos Atviro konkurso „Maitinimo paslaugų pirkimas“ sąlygos, patikslintos 

2019-07-26 Viešojo pirkimo komisijos protokolu Nr. 4. 
273 Ten pat. 
274 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento raštai: 2021-11-23 Nr. 37S-(37.5.)-2590 ir 2022-05-23 Nr. 37S-(37.5.)-

1035 „Dėl tarnybinės pagalbos“. 
275 11-a ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų, kuriose vertintas maisto produktų sutarčių vykdymas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšelis-

darželis „Vyturėlis“, Klaipėdos darželis „Gintarėlis, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis. 
276 11-oje bendrojo ugdymo įstaigų maisto produktų įsigijimo sutarčių vykdymo vertinimas apėmė po vieną 2019-2021 m. sudarytą maisto 

produktų įsigijimo sutartį, kuri galiojo 2021 metais, bendra atsirinktų sutarčių vertė atsirinktose audituoti 11-oje ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

sudarė 49846,66 Eur be PVM. 
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Įsigyti sutartyse nenumatyti maisto produktai 

Sutarčių vykdymo metu turi būti kontroliuojama, kad tiekėjas pristatytų tų savybių prekes, kokios 

nurodytos sutartyje277. 7 ikimokyklinio ugdymo įstaigos278 nesivadovavo su maisto produktų tiekėjais 

sudarytų sutarčių sąlygomis ir įsigijo sutartyse nenumatytus pirkti maisto produktus: 

Klaipėdos darželis „Gintarėlis“279 – bandeles280, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“281 –  

sausainius282, Klaipėdos Lopšelis-darželis „Žilvitis“ 283 – sausučius284, Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Traukinukas“ 285 – plikytą duoną, forminę duoną, bandeles, bemielę duoną, sausučius286, Klaipėdos 

lopšelis-darželis "Čiauškutė"287 – sausainius288, kurių sudėtyje buvo cukraus (sutartyje numatyta įsigyti 

sausainius be cukraus ir kitų saldiklių); Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas"289 – keksą su razinomis, 

vanilinius riestainius, sausainius, šakotį290, Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis"291 – bandeles plikytą 

duoną, vanilinius riestainius, sausainius292.  

Ne visais atvejais maisto produktai įsigyti sutartyse nustatytomis kainomis 

Sutartyje nustatytos kainos/įkainių keitimas galimas tik tuo atveju, kai toks keitimas aiškiai ir 

nedviprasmiškai buvo nurodytas vykdyto pirkimo dokumentuose bei sudarytoje viešojo pirkimo 

sutartyje. Jeigu tokios galimybės nebuvo numatyta arba jeigu atitinkamos sutartinės sąlygos nėra 

pakankamai aiškios – sutarties kainos didinimas nėra galimas293. Atsakingi asmenys privalo 

kontroliuoti, ar sutartyse numatytos maisto produktų kainos atitinka nurodytas mokėjimo 

dokumentuose294. Nustatėme, kad 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos nesivadovavo Viešųjų pirkimų 

įstatymo295, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo 

mokyklose ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose tvarkos aprašo296 reikalavimais bei maisto produktų 

pirkimo sutarčių sąlygomis. Neužtikrino, kad maisto produktai būtų įsigyti racionaliai naudojant tam 

skirtas lėšas, nes apmokėjo tiekėjams už maisto produktus didesnėmis kainomis nei buvo nustatyta 

sutartyse: 

                                                 
277 Maisto produktų pirkimų gairės, Viešųjų pirkimų tarnyba, 2018 m. 
278 7 BĮ: Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Traukinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas, Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis". 
279 Klaipėdos darželis „Gintarėlis“ sudaryta 2020-08-31 sutartis Nr. 62, 1 priedas dėl maisto produktų tiekimo. 
280 2020-12-09 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4346555, 2021-01-11 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4363140. 
281 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ sudaryta 2020-04-02 Sutartis Nr. 20, 1 priedas, dėl maisto produktų tiekimo. 
282 PVM sąskaitos faktūros: 2021-11-17 KLD Nr. 4551860, 2021-12-15 KLD Nr. 4569181. 
283 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021-08-27 Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 124 
284 PVM sąskaitos faktūros: 2021-11-29 KLD Nr. 4559043, 2021-12-13 KLD Nr. 4567778. 
285 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ sudaryta 2019-05-08 prekių pirkimo sutartis Nr. 29. 
286 PVM sąskaitos faktūros: 2019-06-12 KLD Nr. 4046063, 2019-08-21 KLD Nr. 4086457, 2020-01-09 KLD Nr. 4163584, 2019-11-22 KLD Nr. 

4138574, 2020-01-09 KLD Nr. 4163584, 2021-04-19 KLD Nr. 441858, 2021-05-10 KLD Nr. 4431148, 2021-04-19 KLD Nr. 441858, 2021-05-10 

KLD Nr. 4431148, 2021-10-13 KLD Nr. 4530312, 2021-11-24 KLD Nr. 4556069, 2021-10-13 KLD Nr. 4530312, 2021-11-24 KLD Nr. 4556069.  
287 Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė"sudaryta 2020-04-28 Sutartis Nr. 20-19 dėl maisto produktų tiekimo. 
288 PVM sąskaitos faktūros: 2021-11-17 KLD Nr. 4551860, 2021-12-15 KLD Nr. 4569181. 
289 Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas" sudaryta 2021-01-28 pirkimo sutartis Nr. 8 N85, 1 priedas dėl maisto produktų pirkimo.  
290 PVM sąskaitos faktūros: 2021-02-10 KLD Nr. 4379562, 2021-04-19 KLD Nr. 4418416, 2021-07-21 KLD Nr. 4477089, 2021-11-24 KLD Nr. 

4556127, 2021-12-27 KLD Nr. 4575830. 
291 Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis" sudaryta 2020-12-22 pirkimo sutartis, 1 priedas dėl maisto produktų pirkimo. 
292 PVM sąskaitos faktūros: 2021-01-27 KLD Nr. 4371914, 2021-02-18 KLD Nr. 4383788, 2021-04-21 KLD Nr. 4419618, 2021-12-01 KLD Nr. 

4560354, 2020-12-28 KLD Nr. 4356101, 2020-12-30 KLD Nr. 4357252, 2020-12-30 KLD Nr. 4357252, 2021-08-31 KLD Nr. 4503236, 2021-11-

10 KLD Nr. 4547456. 
293 https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360002991140-D%C4%97l-maisto-produkt%C5%B3-pirkimo-sutar%C4%8Di%C5%B3-kain%C5%B3. 
294 KMS tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 patvirtintas Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 38 p.  
295 Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-31 Nr. I-1491 (2017-05-02 įstatymo Nr. XIII-327 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 17 str. 2 d. 1 p. 
296 KMS tarybos 2012-11-29 sprendimu Nr. T2-281 patvirtintas Maitinimo organizavimo KMS bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinėse 

ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 38 p.  
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 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ duonos ir duonos gaminių įsigijimo sutartyje297 viso 

grūdo duonos kaina nustatyta 0,82 Eur be PVM, tačiau pagal tiekėjo PVM sąskaitas faktūras298 

apmokėta po 0,98 Eur be PVM, Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ sutartyje299 – bandelių 

kaina 0,29 Eur be PVM, tačiau pagal tiekėjo PVM sąskaitas faktūras300 apmokėta po 0,32 Eur be 

PVM, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ duonos ir jos gaminių sutartyje301 bandelių kaina 

0,29 Eur be PVM, tačiau pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras302 apmokėta po 0,32 Eur be 

PVM.  

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas" sutartyje303 numatyta įsigyjamų maisto produktų 

vertė 1623,1 Eur (su PVM). Įstaiga nuo 2021-02-02 iki 2021-12-31 už įsigytus maisto produktus 

apmokėjo tiekėjui iš viso 3127,26  Eur, t. y. 1504,16 Eur arba 93 proc. daugiau nei buvo numatyta 

sutartyje. Pirkimo sutarties 1.1 p. p. tiekėjas įsipareigojo tiekti prekes pagal patvirtintą 

kainininką, o įstaiga įsipareigojo šias prekes priimti ir apmokėti pagal sutartyje nustatytas 

sąlygas, tačiau Įstaiga faktiškai įsigijo maisto produktų daugiau nei buvo numatyta sutartyje. 

Tokiu būdu maisto produktai už 1504,16 Eur (su PVM) buvo įsigyti nevykdant sutarties 1.1 p. p. 

nustatytų sąlygų ir neatlikus naujo pirkimo procedūrų.   

Nepagrįstai sudarytas papildomas susitarimas dėl maisto produktų pirkimo 

 

Pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose ir sutartyje gali numatyti, kad, esant poreikiui, gali įsigyti 

prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių ir (ar) paslaugų 

neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės. Tiek pirkimo dokumentuose, tiek sutartyje turi būti 

nurodyta, kad už prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes 

ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge 

ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios 

kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis304.  

Viena įstaiga305 nei pirkimo sąlygose306, nei sutartyje307 nenumatė tokios galimybės, tačiau pasirašė du 

papildomus susitarimus dėl prekių įsigijimo, kurių nebuvo sąraše308. Įstaiga nepagrįstai sudarė 

papildomus susitarimus dėl sąraše nenumatytų maisto produktų įsigijimo, nors šioms prekėms įsigyti 

turėjo būti vykdomas naujas pirkimas. 

                                                 
297 Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ sudaryta 2020-04-02 sutartis Nr. 20 dėl maisto produktų įsigijimo. 
298 2021-10-13 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4530359, 2021-11-17 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4551860, 2021-12-15 PVM sąskaita faktūra 

KLD Nr. 456981 
299 Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ sudaryta  2019-05-08 prekių pirkimo sutartis Nr. 29. 
300 2021-03-02 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4390429, 2021-11-24 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4556069, 2021-12-03 PVM sąskaita faktūra 

Nr. KLD Nr. 4561736. 
301 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ sudaryta 2019-01-31 sutartis Nr. 8. Dėl maisto produktų įsigijimo. 
302 2020-05-29 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4238162, 2020-06-26 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4253764, 2020-07-24 PVM sąskaita faktūra 

KLD Nr. 4269778, 2020-08-21 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4285949, 2020-10-16 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4317139, 2021-01-13 PVM 

sąskaita faktūra KLD Nr. 4364229, 2021-02-05 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4376830, 2021-03-24 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4403314, 

2021-04-23 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4420941, 2021-05-17 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4435410, 2021-09-15 PVM sąskaita faktūra KLD 

Nr. 4512718, 2021-10-11 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4528885, 2021-11-17 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4551743. 
303 Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas" sudaryta 2021-01-28 sutartis Nr. 8 N85 dėl duonos gaminių įsigijimo, 1 priedas, tiekėjo 

pasiūlymas. 
304 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. IS-95 (2019-01-24 įsakymo Nr. IS-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros 

taisyklių nustatymo metodika, 19 p. 
305 Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“. 
306 2019-01-07 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ Paraiška pirkimui vykdyti Nr. 1. 
307 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ sudaryta 2019-01-31 sutartis Nr. 8 dėl maisto produktų tiekimo. 
308 2021-03-26 Prekių specifikacija, asortimento papildymas, 2021-04-06 Papildoma specifikacija. 
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Sutartyje nenurodytos prekės įsigytos nesudarius papildomo susitarimo 

Viena įstaiga309 sudarė duonos ir jos gaminių įsigijimo sutartį310, kurioje buvo numatyta galimybė 

pirkti prekių specifikacijoje nenumatytas prekes neviršijant 10 proc. sutarties vertės. Tiekėjas pateikė 

pranešimą311, kad neturės galimybių tiekti ruginę duoną su alaus salyklu, todėl pasiūlė kitą produktą 

– ruginę duoną. Įstaiga įsigijo ruginę duoną312, tačiau papildomo susitarimo su tiekėju nepasirašė. 

Pastebėtina, kad jei pirkimo sąlygose perkančioji organizacija numato Kainodaros taisyklių nustatymo 

metodikos 19 p., atlikus poreikiui įsigyti papildomų prekių/paslaugų, turi būti atliekamas sutarties 

pakeitimas pagal VPĮ 89 str. 1 d. 1 p. Vadovaujantis šiomis nuostatomis sutarties keitimas turėjo būti 

įformintas raštu ir paviešintas CVP IS. 

Maisto produktų tiekimo sutartis vykdoma su nepatikimu tiekėju 

Maisto produktų tiekimo sutartys nesudaromos su į „Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą“, 

skelbiamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje, įtrauktais maisto 

produktų tiekėjais313. Viena įstaiga314 nesivadovavo Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

nuostatomis315, nes pagal sutartį316 audituojamu laikotarpiu ir šiuo laiku perka maisto produktus iš 

maisto produktų tiekėjo, kuris 2021-11-25 ir pakartotinai 2022-06-02 įtrauktas į Nepatikimų maisto 

tvarkymo subjektų sąrašą317. Duomenys apie tokius tiekėjus skelbiami viešai, todėl Įstaigai ši informacija 

turi būti žinoma. 

4.    NEUŽTIKRINAMA TEIKTŲ VAIKŲ IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ IR MAISTO 

PRODUKTŲ KMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE KOKYBĖ 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarka siekiama užtikrinti sveikatai palankesnę mitybą, maisto saugą ir 

geriausią kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos 

įgūdžius. 26-iose atsirinktose audituoti KMS švietimo įstaigose vertinome, ar: 

 užtikrinta teikiamų vaikų/mokinių maitinimo paslaugų ir maisto produktų kokybė; 

 pakankama vaikų ir mokinių maitinimo paslaugas ir maisto produktus teikiančių įstaigų kokybės 

kontrolė;  

 siekiama, kad vaikų mityba būtų tvari – mažinanti maisto švaistymą.  

Maisto tvarkymo subjektai, prieš pradėdami organizuoti vaikų maitinimą, turi turėti vaikų maitinimo 

valgiaraščius, atitinkančius Tvarkos aprašo nuostatas ir maitinamų vaikų amžių318. Valgiaraštis, tai 

                                                 
309 Klaipėdos mokykla-darželis „Varpelis“. 
310 Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio 2021-01-27 viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 545 dėl maisto produktų tiekimo. 
311 Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio gautas tiekėjo K. D. 2021-01-29 pranešimas. 
312 PVM sąskaitos faktūros: 2021-02-08 KLD Nr. 4378305, 2021-04-19 KLD Nr. 4418361, 2021-05-24 KLD Nr. 4439827, 2021-06-14 KLD Nr. 

4453114, 2021-07-20 KLD Nr. 4476249, 2021-09-27 KLD Nr. 4520195, 2021-10-11 KLD Nr. 4528957, 2021-11-10 KLD Nr. 4547477. 
313 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 11 p. 
314 Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė" .  
315 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
316 Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė" sudaryta 2020-04-28 Sutartis Nr. 20-19 dėl maisto produktų tiekimo, pratęsta 2021-04-26 iki 2023-

05-20. 
317   https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-kokybe/nepatikimi-maisto-tvarkymo-subjektai 
318 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 8 p. 

https://vmvt.lt/maisto-sauga/maisto-sauga-ir-kokybe/nepatikimi-maisto-tvarkymo-subjektai
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numatomų patiekti vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas319, kuriame turi būti nurodyti 

visi pietų metu patiekiami patiekalai320. Bendrojo ugdymo mokyklose pietų metu turi būti patiekiami 

karštieji patiekalai: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto 

produktų321. Tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus, 

garnyrus ir šaltus užkandžius322. Valgiaraščiai sudaryti pagal Tvarkos apraše pateiktą valgiaraščio 

formos pavyzdį ir ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui323. Visi valgiaraščio lapai turi būti 

patvirtinti vadovo parašu ir spaudu. Valgiaraštis turi būti aiškus (nurodyta tiksli patiekalų ar maisto 

produktų išeiga, pateikta visa reikalinga informacija be braukymų ar taisymų)324. Vaikų maitinimui 

negali būti naudojamos Tvarkos apraše325 nurodytos vaikų maitinimui draudžiamos naudoti maisto 

produktų grupės. 

Neužtikrinama teiktų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugų ir maisto produktų Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigose kokybė  

Peržiūrėjus atsirinktose audituoti 26-iose įstaigose vaikų ir mokinių maitinimo valgiaraščius nustatyta, 

kad 17-oje įstaigų326 (65 proc. audituotose įstaigose) vaikai ir mokiniai buvo maitinami pagal 

valgiaraščius, kurie sudaryti nesivadovaujant sveiko maitinimo nuostatomis ir neatitiko Tvarkos aprašo 

reikalavimų:  

 13 įstaigų valgiaraščiai nepatvirtinti įstaigos vadovo parašu ir spaudu327, 11 įstaigų valgiaraščiai 

neatitiko Tvarkos apraše nustatytos formos328 bei juose nepateikta visa Tvarkos apraše 

reikalaujama informacija329, įstaigos valgiaraščiuose330 nurodytas maitinamų vaikų amžius 

neatitiko Tvarkos apraše nurodytoms vaikų amžių grupėms, valgiaraščiai nesudaryti visoms 

                                                 
319 Ten pat, 5.10. p .p. 
320 Ten pat, 34 p. 
321 Ten pat, 36 p.  
322 Ten pat, 22.10 p. p. 
323 Ten pat, 47 p. 
324 Ten pat, 50 p. 
325 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais, 19 p. 
326 17 BĮ: Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos jūrų 

kadetų mokykla, Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“, Klaipėdos kopšelis-darželis 

„Vyturėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“. 

 
327 13 BĮ: Klaipėdos "Versmės" progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija, Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis "Radastėlė", Klaipėdos lopšelis-

darželis "Žuvėdra", Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas", 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Vyturėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė". 
328 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 8 priedas Valgiaraščio formos pavyzdys. 
329 11 BĮ: Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščiuose nenurodytas įstaigos pavadinimas, adresas, 

amžiaus grupė, įstaigos darbo laikas. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos mokamo maitinimo valgiaraštyje nenurodyta amžiaus grupė, 

o mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščiuose nenurodytas įstaigos pavadinimas, adresas, įstaigos darbo laikas. Klaipėdos "Pajūrio" 

progimnazijos valgiaraštyje nenurodyta amžiaus grupė, įstaigos pavadinimas, adresas, darbo laikas. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos  

mokamo maitinimo valgiaraštyje nenurodyta amžiaus grupė, įstaigos pavadinimas, adresas, įstaigos darbo laikas. Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazijos nemokamo maitinimo valgiaraštyje nenurodytas įstaigos pavadinimas, adresas, darbo laikas. Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Radastėlė",  Klaipėdos lopšelis-darželis "Čiauškutė", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas", Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos 

lopšelis-darželis "Žuvėdra" valgiaraščiuose nenurodyta amžiaus grupė, įstaigos pavadinimas, adresas, įstaigos darbo laikas, valgiaraščiuose 

pateikti patiekalų pavadinimai, svoris g, tačiau nepateikta patiekalo maistinė vertė, g (baltymai, riebalai, angliavandeniai), taip pat nenurodyta 

energetinė vertė, kcal. Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" valgiaraštyje nepateiktas įstaigos pavadinimas, adresas, darbo laikas, nenurodytos 

amžiaus grupės. 
330 Klaipėdos "Varpelio" mokykla-darželis valgiaraštyje nurodyta amžiaus grupė 7-10 m. tačiau pagal Tvarkos aprašo 35 p. amžiaus grupė 

turėjo būti  6–10 m. 
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amžiaus grupėms331, 2 įstaigų valgiaraščiuose332 numatyta tą patį patiekalą tiekti du kartus per 

savaitę.  

Vertinant maisto produktų įsigijimo sutarčių vykdymą 11-oje ikimokyklinio ugdymo švietimo įstaigose, 

nustatyta, kad 5-iose įstaigose buvo įsigyti ir naudoti vaikų ir mokinių maitinimui Tvarkos apraše333 

draudžiami naudoti maisto produktai: 

3-ose įstaigose334 vaikų maitinimui buvo panaudoti duonos ir duonos gaminių produktai, kurių 

sudėtyje esančių skaidulinių medžiagų kiekis neatitiko nustatyto Tvarkos apraše335; 3-ose įstaigose336 

vaikų maitinimui buvo naudojami duona ir jos gaminiai, kurių sudėtyje esantis cukraus kiekis viršijo 

Tvarkos apraše nustatytą leistiną cukraus kiekį337.  

15-oje bendrojo ugdymo įstaigose valgyklų apžiūros metu nustatyta, kad 7-iose338 įstaigose vaikai ir 

mokiniai buvo maitinami patiekalais, kurie nebuvo nurodyti maitinimo valgiaraščiuose:  

 Klaipėdos Versmės“ progimnazijos valgykloje – kiaulienos kepsnys, vištienos kepsnys, 

tarkuoti cepelinai;  

                                                 
331 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje nėra patvirtinto priešmokyklinio ugdymo ir 11 m. ir vyresnio amžiaus mokinių valgiaraščio. 
332 Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos pirmos savaitės valgiaraštyje dvi dienas nurodytas tas pats patiekalas - grikių kotletai (antradienis ir 

trečiadienis), kepti varškėčiai (antradienis ir penktadienis). Antros savaitės valgiaraštyje du kartus nurodyti lietiniai blynai su varške 

(ketvirtadienis ir penktadienis). Trečios savaitės valgiaraštyje du kartus nurodytas varškės pudingas (trečiadienis ir penktadienis). Klaipėdos 

„Baltijos“ gimnazijos antros savaitės valgiaraštyje du kartus nurodytas tas pats patiekalas – kiaulienos suktinukai su sūriu (pirmadienis ir 

ketvirtadienis). 
333 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais),19 p. 
334 3 BĮ įsigijo ir naudojo maitinimui duonos gaminius, kurių sudėtyje skaidulinių medžiagų kiekis neatitiko reikalaujamo Tvarkos apraše: 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“ – 2020-01-09 PVM sąskaita faktūra KLD Nr. 4163584; Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ – PVM 

sąskaitos faktūros: 2019-05-24 KLD Nr. 4035241, 2019-06-21 KLD Nr. 4051368, 2019-07-19 KLD Nr. 4067527, 2019-10-25 KLD Nr. 4123208, 

2019-11-22 KLD 4138532, 2019-12-20 KLD Nr. 4153986, 2020-01-31  KLD Nr. 4175765, 2020-05-29 KLD Nr. 4238162, 2020-06-26 KLD Nr. 

4253764, 2020-07-24 KLD Nr. 4269778, 2020-08-21 KLD Nr. 4285949; Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ pagal  PVM sąskaitas faktūras: 

2021-04-19 KLD Nr. 4418416, 2021-07-21 KLD Nr. 4477089, 2021-11-24 KLD Nr. 4556127. 
335 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 5 priedas "Leidžiamas cukrų, druskos ir privalomas skaidulinių medžiagų kiekis vaikams 

maitinti tiekiamuose maisto produktuose ir patiekaluose", nustatytas ruginės duonos skaidulinių medžiagų (g) nei mažesnis nei 6 g/100 g 

produkto, kitos duonos ir duonos gaminių nustatytas skaidulinių medžiagų (g) ne mažesnis nei 5 g/100 g produkto. 
336 3 BĮ įsigijo ir naudojo vaikų maitinimui draudžiamus maisto produktus: Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis įsigytą pagal 2021-12-15 

PVM sąskaitą faktūrą KLD Nr. 4569127 šakotį, įsigytus pagal PVM sąskaitas faktūras: 2021-09-06 KLD Nr. 4507019, 2021-09-15 KLD Nr. 

4512790, 2021-09-27 KLD Nr. 4520195, 2022-10-06 KLD Nr. 4525943, 2021-10-18 KLD Nr. 4533302, 2021-10-27 KLD Nr. 4538973, 2021-11-

08 KLD Nr. 4546127, 2021-11-15 KLD Nr. 4550479, 2021-11-29 KLD Nr. 4559048, 2021-12-08 KLD Nr. 4564745, 2021-12-20 KLD Nr. 4572118 

naminius sausainius, įsigytus pagal PVM sąskaitas faktūras: 2021-02-08 KLD Nr. 4378305, 2021-04-19 KLD Nr. 4418361, 2021-06-04 KLD Nr. 

4453114, 2021-12-01 KLD Nr. 4560377 sausainius pakeliuose, įsigytus pagal PVM sąskaitas faktūras: 2021-02-22 KLD Nr. 4385875, 2021-02-

24 KLD Nr. 4387091, 2021-03-22 KLD Nr. 4402107, 2021-03-03 KLD Nr. 4407488, 2021-06-16 KLD Nr. 4454494, 2021-09-20 KLD 4515830 

javainius, įsigytus pagal PVM sąskaitas faktūras: 2021-03-08 KLD Nr. 4394012, 2021-05-03 KLD Nr. 4426875, 2021-05-24 KLD Nr. 4439827, 

2021-06-16 KLD Nr. 4454494, 2021-10-11 KLD Nr. 4528957, 2021-11-10 KLD Nr. 4547477, 2021-12-17 KLD Nr. 4570511 avižinius sausainius;  

Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ – pagal 2021-12-27 PVM sąskaitą faktūrą KLD Nr. 4575830 šakotį, pagal 2021-02-10 PVM sąskaitą 

faktūrą KLD Nr. 4379562 – keksą su razinomis, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ įsigytus pagal PVM sąskaitas faktūras: 2019-09-04 KLD 

Nr. 4094388, 2020-02-26 KLD Nr. 4189955, 2020-03-04 KLD Nr. 4193801, 2020-09-30 KLD Nr. 4308211, 2020-10-16 KLD Nr. 4317139, 2020-

11-18 KLD Nr. 4334959, 2020-12-09 KLD Nr. 4346443, 2021-01-13 KLD Nr. 4364229, 2021-02-05 KLD Nr. 4376830, 2021-03-34 KLD Nr. 

4403314 ir Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ įsigytus pagal PVM sąskaitas faktūras: 2021-02-10 KLD Nr. 4379562, 2021-03-24 KLD Nr. 

4403432, 2021-04-19 KLD Nr. 4418416, 2021-05-24 KLD Nr. 4439884, 2021-06-16 KLD Nr. 4454550, 2021-07-21 KLD Nr. 4477089, 2021-08-

18 KLD Nr. 4495217, 2021-09-29 KLD Nr. 4521599, 2021-10-20 KLD Nr. 4534688, 2021-11-24 KLD Nr. 4556127, 2021-12-27 KLD Nr. 4575830 

plikytą tamsią pusruginę duoną.  
337 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 5 priedas "Leidžiamas cukrų, druskos ir privalomas skaidulinių medžiagų kiekis vaikams 

maitinti tiekiamuose maisto produktuose ir patiekaluose", nustatytas ruginės duonos bei kitos duonos ir duonos gaminių leidžiamas cukraus 

kiekis ne didesnis nei 5 per/100 g produkto, smulkiųjų pyrago gaminių ir miltinės konditerijos gaminių leidžiamas cukraus kiekis ne didesnis 

nei 16 g/100 g produkto. 
338 7 įstaigų valgyklų patalpų (informacinių stendų, valgiaraščių) apžiūra, atlikta: 2022-03-22 Klaipėdos Versmės“ progimnazijoje, Klaipėdos 

Liudviko Stulpino progimnazijoje, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje, 2022-03-23 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje, Klaipėdos Vydūno 

gimnazijoje, 2022-03-24 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje. 
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 Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos valgykloje – kiaulienos kepsnys, kiaulienos 

plovas, bulvių plokštainis, lietiniai su varške, sklindžiai su varške; 

 Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijos valgykloje – kotletai, pudingas, ryžiai;  

 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos valgykloje – vištienos, kepsnys, maltas vištienos kepsnys, 

makaronai su padažu, bulvių košė ir virti  ryžiai; 

 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos valgykloje – rūgštynių sriuba, kiaulienos kepsnys, 

vištienos kepsnys, rauginti, troškinti kopūstai su kiauliena, maltas, užkeptas vištienos 

kepsnys, kiaulienos plovas, kepti varškėčiai;  

 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos valgykloje – užkeptas karbonadas, karbonadas, balandėliai, 

kiaulienos maltinis, kiaulienos plovas, makaronai su sūriu, žemaičių blynai, makaronai, virtos 

bulvės.  

 Klaipėdos Vydūno gimnazijos valgykloje – kiaulienos kepsnys, įdaryta paprika, kiaulienos 

kotletas su sūriu, kepti varškėčiai, burokėlių salotos su porais, raugintų kopūstų salotos. 

Vienoje įstaigoje339 nustatyta geroji praktika siekiant kuo geresnės vaikų ir mokinių maitinimo paslaugų 

ir maisto produktų kokybės. 

Gerosios praktikos, siekiant maitinimo paslaugų geresnės kokybės, pavyzdys 

 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos direktoriaus340 paskirtas asmuo vykdė kasmetines mokinių tėvų 

ir mokinių apklausas dėl maitinimo organizavimo gimnazijoje. Kartą per metus organizavo 

mokinių apklausas dėl valgyklos veiklos. Klasių valandėlių, mokinių savivaldos posėdžių  metu 

mokiniai buvo supažindinti su vaikų maitinimo organizavimo mokykloje reikalavimais, aptarti 

sveikos mitybos klausimai. Minėtų apklausų tikslas - išsiaiškinti mokinių nuomonę apie 

maitinimą ir aptarnavimą gimnazijos valgykloje bei pačių mokinių maitinimosi įpročius. Mokinių 

apklausų rezultatai pristatyti gimnazijos bendruomenei (mokiniams – mokinių savivaldos 

posėdžių, klasių valandėlių metu, tėvams – tėvų susirinkimų metu, mokytojams – Mokytojų 

tarybos posėdžiuose), valgyklos vadovybė ir mokyklos sveikatos priežiūros specialistas. 

Informacija patalpinta ir gimnazijos interneto svetainėje . Apklausų rezultatai bei teikiami 

pasiūlymai skatino tiekėją teikti kuo geresnės kokybės maitinimo paslaugas.  

Nepakankama maitinimo paslaugas ir maisto produktus teikiančių įstaigų kokybės kontrolė  

KMS švietimo įstaigų maisto produktų ir maitinimo paslaugų kokybės bei maitinimo organizavimo 

kontrolę 2019-2021 m.  vykdė KMSA Švietimo  skyriaus ir KMS BĮ Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro 

darbuotojai, kuriems nustatytos funkcijos, pareigos ir atsakomybė organizuojant, vykdant atliekant 

maitinimo priežiūrą341 bei maitinimo kokybės kontrolę342 KMS biudžetinėse švietimo įstaigose, kad 

vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal teisės aktus, reglamentuojančius maitinimą.  

                                                 
339 Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija. 
340 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos direktoriaus 2019-02-04 Nr. V-15 „Dėl Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo 

kontrolės“ paskirtas atsakingas asmuo -direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
341 KMS taryba 2016-05-26 sprendimu Nr. T2-150 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose“ (2020-05-21 

sprendimo Nr. T2-113 redakcija) įsteigė nuo 2017-01-01 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatus pagal mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, skaičių: iki 49 mokinių – 0,25 etato; 1.2. nuo 50 iki 110 mokinių – 0,50 etato; 1.3. nuo 111 

iki 180 mokinių – 0,75 etato; 1.4. nuo 181 iki 250 mokinių – 1,00 etato; KMS BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 

2019-09-13 įsakymu Nr. J-108 patvirtintos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos specialisto pareigybių 

aprašymuose nustatytos funkcijos. 
342 KMSA direktoriaus įsakymais: 2019-03-29 Nr. PAD-32 ir 2020-07-01 Nr. PAD-89 patvirtintame Švietimo skyriaus darbuotojo pareigybės 

aprašyme 5.1 punkte įtvirtinta funkcija: užtikrinti vaikų maitinimo kokybę pagal reglamentuojančius dokumentus, kurią atliekant darbuotoja 

įpareigota 5.1.1 p. – teikti informaciją ir konsultuoti švietimo įstaigų ar valgyklų vadovus dėl darbo organizavimo ir kitais vaikų maitinimo 

klausimais; 5.1.2 p. – vykdyti maisto produktų higienos reglamentų ir kitų higienos taisyklių pažeidimų prevenciją; 5.1.3 p. – analizuoti skundus, 

pasiūlymus ir pageidavimus vaikų maitinimo klausimais; 5.1.4 p. – vykdyti savivaldybės švietimo įstaigų maitinimo organizavimo stebėseną ir 

priežiūrą. 
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KMSA Švietimo skyriaus atsakingas darbuotojas 2019-2021 m. vykdė KMS švietimo įstaigų maitinimo 

organizavimo stebėseną ir priežiūrą, maisto produktų higienos reglamentų ir kitų higienos taisyklių 

pažeidimų prevenciją, periodiškai – kartą metuose atliko maitinimo organizavimo, kokybės 

patikrinimus343 bei nagrinėjo mokinių tėvų skundus dėl netinkamo maitinimo organizavimo. Atlikus 

patikrinimus, įstaigoms pateiktos rekomendacijos ištaisyti neatitikimus ir priimtos priemones. 

Visuomenės sveikatos specialistai344, vykdantys sveikatos priežiūrą KMS švietimo įstaigose, privalo 

vertinti vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir ne rečiau kaip kartą per 

dvi savaites pildyti Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalus. Nustatę neatitikimus, 

juos užregistruoti žurnaluose ir nedelsiant raštu apie tai informuoti maitinimo paslaugos teikėją, 

pranešimo kopiją pateikiant įstaigos vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti 

vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų per tą pačią 

dieną, visuomenės sveikatos specialistas apie tai turi pranešti teritorinei Valstybinei maisto ir 

veterinarijos tarnybai345. Visuomenės sveikatos specialistai taip pat turi atlikti ugdymo įstaigų 

internetinių svetainių priežiūrą, kad jose būtų paskelbta privaloma informacija: Tvarkos aprašas, 

juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, ir 

valgiaraščiai346.  

Peržiūrėjus atsirinktų audituoti 26 KMS švietimo įstaigų Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties 

patikrinimo žurnalus nustatyta, kad visuomenės sveikatos specialistai atsirinktose audituoti 19-oje (73 

proc. audituotų įstaigų)347 KMS švietimo įstaigose neatliko vaikų maitinimo organizavimo nuolatinės 

priežiūros tinkamai, nes: 

 2 įstaigose348 Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas pradėtas pildyti tik 

nuo 2021 m. lapkričio mėn., 3 BĮ349 – nepildytas atskirais mėnesiais, o 9 BĮ350 – buvo pildomi 

                                                 
343 2019-12-20 KMSA Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus pažyma Nr. ŠV2-19 „Dėl nemokamo maitinimo organizavimo 

„Santarvės“, „Versmės“ ir Prano Mašioto progimnazijose patikrinimo“, 2020-11-27 KMSA Švietimo skyriaus pažyma Nr. ŠV2-15 „Dėl nemokamo 

maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose vertinimo“, 2021-12-21 KMSA Švietimo skyriaus pažyma Nr. ŠV2-23 „Dėl visuotinio 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, pirmų ir antrų klasių mokinių nemokamų pietų teikimo organizavimo vertinimo“, 2021-12-21 KMSA Švietimo 

skyriaus pažyma Nr. ŠV2-23 „Dėl visuotinio priešmokyklinio amžiaus vaikų, pirmų ir antrų klasių mokinių nemokamų pietų teikimo 

organizavimo vertinimo“. 
344 KMS taryba 2016-05-26 sprendimu Nr. T2-150 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo švietimo įstaigose“ (2020-05-21 

sprendimo Nr. T2-113 redakcija) įsteigė nuo 2017-01-01 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatus pagal mokinių, ugdomų pagal 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas, skaičių: 1.1. iki 49 mokinių – 0,25 etato; 1.2. nuo 50 iki 110 mokinių – 0,50 etato; 1.3. nuo 

111 iki 180 mokinių – 0,75 etato; 1.4. nuo 181 iki 250 mokinių – 1,00 etato; KMS BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 

2019-09-13 įsakymu Nr. J-108 patvirtintos Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro mokyklų visuomenės sveikatos specialisto pareigybių 

aprašymuose nustatytos funkcijos. 
345 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2020-08-18 įsakymo Nr. V-1862 redakcija, 51 p. 
346 Ten pat, 1 priedas, visuomenės sveikatos specialisto funkcijos, prižiūrint maitinimo organizavimą mokyklose 2.4. p. p. 
347 19 BĮ: Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje, Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje, Klaipėdos „Vitės“ progimnazijoje, 

Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje, Klaipėdos Liudviko 

Stulpino progimnazijoje, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje, Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje, Klaipėdos 

„Varpelio“ mokykloje-darželyje, Klaipėdos darželyje „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Radastėlė“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Čiauškutė“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“, 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“.   
348 Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale pirmas padarytas įrašas 2021-11-16, 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ – 2021-11-30. 
349 Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalai nepildyti: Klaipėdos darželyje „Gintarėlis“ 2020 m. balandžio mėn., Klaipėdos 

„Varpelio“ mokykloje-darželyje 2021 m. spalio mėn., Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“ 2020 m. rugsėjo mėnesį. 
350 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje 2021 m. kovo mėn. žurnalas pildytas tik 1 kartą, Klaipėdos „Vitės“ progimnazijoje 2020 m. vasario, 2021 

m. lapkričio mėnesiais – po 1 kartą, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje 2021 spalio mėn.  – 1 kartą, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje 

2020 m. gruodžio mėnesį – 1 kartą, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ 2020 m. rugsėjo mėn., 2021 balandžio mėn. – po 1 kartą per mėnesį, 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ 2021 rugsėjo mėn. – 1 kartą per mėnesį, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“ 2021 m. spalio 

mėnesį – 1 kartą, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“ 2021 m. gegužės mėnesį – 1 kartą, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ 2020 

m. vasario mėn., 2021 m. sausio, birželio mėn. –1 kartą. 
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rečiau nei kartą per dvi savaites. Be to, 12 įstaigose351 maitinimo priežiūrą vykdantys 

visuomenės sveikatos specialistai nustatę valgiaraščių ir vaikų maitinimo neatitikimus, apie juos 

raštu neinformavo įstaigų vadovų.  

12-oje įstaigų352 visuomenės sveikatos specialistai, atliekantys nuolatinę priežiūrą, 2020-2021 m. įstaigų 

Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnaluose nurodė, kad maitinimo organizavimo 

neatitikčių Tvarkos aprašo reikalavimams nebuvo, nors faktiškai audito metu (įskaitant atliktas 

apžiūras353) buvo nustatyti maitinimo kokybės neatitikimai.  

Nustatytų maitinimo organizavimo priežiūros ir kokybės neatitikimų pavyzdžiai 

 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje – 2022-03-24 tiekti patiekalai (vištienos, kepsnys, maltas vištienos kepsnys, 

makaronai su padažu, bulvių košė ir virti  ryžiai) neįtraukti į tos dienos patvirtintą valgiaraštį. VMVT specialistai 2020 

m. patikrinimo metu taip pat nustatė maitinimo organizavimo neatitikimų šioje įstaigoje354. Be to, įstaigos mokiniai 

buvo maitinami pagal valgiaraštį, kuris neatitiko Tvarkos aprašo reikalavimų, nes tas pats patiekalas buvo tiekiamas 

du kartus per savaitę (2 savaitės valgiaraštyje du kartus nurodytas tas pats patiekalas - kiaulienos suktinukai su sūriu 

(pirmadienis ir ketvirtadienis); 

 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje – 2022-03-23 tiekti patiekalai (rūgštynių sriuba, kiaulienos kepsnys, vištienos 

kepsnys, rauginti, troškinti kopūstai su kiauliena, maltas, užkeptas vištienos kepsnys, kiaulienos plovas, kepti 

varškėčiai), neįtraukti į tos dienos patvirtintą valgiaraštį. Iš 8 tą dieną tiektų patiekalų, tik vienas iš jų buvo įtrauktas į 

tos dienos įstaigos patvirtintą valgiaraštį. Maitinimo organizavimo neatitikimai taip pat buvo nustatyti ir 2020 m. 

VMVT atlikto patikrinimo metu;  

 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje – 2022-03-24 tiekti patiekalai (užkeptas karbonadas, karbonadas, balandėliai, 

kiaulienos maltinis, kiaulienos plovas, makaronai su sūriu, žemaičių blynai, makaronai, virtos bulvės) neįtraukti į tos 

dienos patvirtintą valgiaraštį. Be to, VMVT specialistai šioje įstaigoje 2021 m. patikrinimo metu taip pat nustatė 

maitinimo organizavimo neatitikimus355. 

 Jūrų kadetų mokykloje – valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas pradėtas pildyti tik 2021-11-

16, įstaigos Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių plane 7a, 8–10 klasių mokiniams pietų 

pertrauka nustatyta praėjus daugiau nei 4 val. nuo pamokų pradžios, taip buvo neužtikrintas Tvarkos aprašo356 

reikalavimas – organizuoti pietus ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios.  

 Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje – VMVT specialistai 2021 m. nustatė maitinimo organizavimo neatitikimų. Be 

to, šios įstaigos internetiniame puslapyje nepaskelbta privaloma informacija: 11 m. ir vyresnių mokinių valgiaraščiai 

bei informacija apie juridinį asmenį, teikiantį vaikų maitinimo teikimo paslaugas. Šios informacijos paskelbimą turi 

prižiūrėti visuomenės sveikatos specialistas357, tačiau įrašų apie privalomos informacijos nepaskelbimą žurnale nėra. 

 Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje – valgiaraštyje nurodytos amžiaus grupės neatitinka Tvarkos aprašo 

reikalavimų358. Be to, įstaigos internetiniame puslapyje nepaskelbta privaloma informacija: 11 m. ir vyresnių mokinių 

                                                 
351 12 BĮ: Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, 

Klaipėdos "Pajūrio" progimnazijoje, Klaipėdos "Vyturio" progimnazijoje, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazijoje, Klaipėdos Vydūno gimnazijoje, 

Klaipėdos Jūrų kadetų mokykloje, Klaipėdos „Vitės“ progimnazijoje, Klaipėdos darželyje "Gintarėlis", Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

"Čiauškutė", Klaipėdos „Varpelio“ mokykloje-darželyje.  
352 12 BĮ: Klaipėdos "Baltijos" gimnazija, Klaipėdos "Vėtrungės" gimnazija, Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija, Klaipėdos Jūrų kadetų mokykla, 

Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos lopšelis-darželis "Pingvinukas", Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Vyturėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", Klaipėdos lopšelis-darželis "Pakalnutė". Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis", Klaipėdos 

lopšelis-darželis "Žuvėdra". 
353 12 įstaigų valgyklų apžiūra: 2022-03-23 Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje 2022-03-24 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje, Klaipėdos 

„Aitvaro“ gimnazijoje. 
354 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento raštai „Dėl tarnybinės pagalbos“: 2021-11-23 Nr. 37S-(37.5.)-2590 ir 

2022-05-23 Nr. 37S-(37.5.)-1035. 
355 Ten pat. 
356 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 33 p. 
357 Ten pat, 1 priedas Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos, prižiūrint maitinimo organizavimą mokyklose 2.4. p. p. 
358 Ten pat, 35 p. – Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į mokykloje besimokančių vaikų amžių. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

valgiaraštyje nurodytos klasės, o ne amžiaus grupės. 
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valgiaraščiai; Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas arba nuoroda į jį. Šios informacijos priežiūros funkcija 

priskirta visuomenės sveikatos specialistui359, tačiau ji nebuvo atlikta. 

 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“– 2019-2021 m. vaikų maitinimui tiekti draudžiami produktai360. Be to, įstaigos 

valgiaraštis neatitiko Tvarkos aprašo reikalavimų, kadangi jame nenurodyta amžiaus grupė, įstaigos pavadinimas, 

adresas, darbo laikas, valgiaraštyje pateikti patiekalų pavadinimai, svoris g, tačiau nepateikta patiekalo maistinė vertė, 

g (baltymai, riebalai, angliavandeniai), taip pat nenurodyta energetinė vertė, kcal., įstaigos interneto svetainėje 

nepaskelbta privaloma informacija: duomenys apie juridinį/fizinį asmenį, teikiantį maisto produktus. 

 Klaipėdos lopšelis-darželis "Žilvitis" – valgiaraštyje amžiaus grupės neatitinka Tvarkos apraše361 nurodytoms, įstaigos 

internetiniame puslapyje nepaviešinta privaloma informacija – informacija apie juridinį/fizinį asmenį, teikiantį maisto 

produktus. Be to VMVT, 2020 m. patikrinimo metu šioje įstaigoje taip pat nustatė maitinimo organizavimo 

neatitikimų362. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio "Pingvinukas", Klaipėdos lopšelio-darželio "Vyturėlis", Klaipėdos lopšelio-darželio 

"Sakalėlis", Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“– internetinėse svetainėse nepaskelbta privaloma informacija363. 

 Klaipėdos lopšelio-darželio "Pingvinukas" valgiaraščiai neatitiko Tvarkos aprašo reikalavimų364, vaikų maitinimui buvo 

tiekti draudžiami maisto produktai365, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“ 2020 m. VMVT nustatė maitinimo 

organizavimo neatitikimus 366.  

 

Vienoje įstaigoje367 valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale368 užfiksuoti 

neatitikimai,  apie tai, kad šalti užkandžiai nesuderinti su tėvais ir jų atstovais369, nors 2021-10-07 

įstaigos tarybos posėdyje dalyvavę tėvų atstovai pritarė gimnazijos bufete prekiaujamų produktų - 

šaltų užkandžių asortimentui (2021-10-07 gimnazijos tarybos posėdžio protokolas). Tai rodo, kad  

valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas buvo pildytas formaliai, nes jame 

užfiksuoti neatitikimai, kurių faktiškai nebuvo.  

                                                 
359 Ten pat, 1 priede nustatytų visuomenės sveikatos specialisto funkcijos, prižiūrint maitinimo organizavimą mokyklose 2.4. p. p. 
360 2019-2020 m. tiektas batonas, kurio kurių skaidulinių medžiagų kiekis 3 g/100 g, plikyta duona, kurioje skaidulinių medžiagų 4,8 g/100g, 

plikyta tamsi pusruginė duona, kurios cukraus kiekis viršijo leistiną 5 g/100 g. Šie produktai neatitinka Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto LR sveikatos ministro 2020-08-18 įsakymo Nr. V-1862 redakcija 5 priedo "Leidžiamas cukrų, druskos ir privalomas 

skaidulinių medžiagų kiekis vaikams maitinti tiekiamuose maisto produktuose ir patiekaluose“ reikalavimų. 
361 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 32.2. p. p. 
362 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento raštai: 2021-11-23 Nr. 37S-(37.5.)-2590 ir 2022-05-23 Nr. 37S-(37.5.)-

1035 „Dėl tarnybinės pagalbos“. 
363 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pingvinukas“ internetiniame puslapyje nebuvo paskelbtas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 

arba nuoroda į jį, duomenys apie juridinį/fizinį asmenį, teikiantį maisto produktus. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ internetiniame 

puslapyje nebuvo paskelbta informacija apie juridinį/fizinį asmenį, teikiantį maisto produktus. Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ 

internetiniame puslapyje nepaskelbta aktuali Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo redakcija. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ 

internetiniame puslapyje nepaskelbtas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas arba nuoroda į jį, duomenys apie juridinį/fizinį asmenį, 

teikiantį maisto produktus. 
364 Klaipėdos lopšelio-darželio "Pingvinukas" valgiaraščiai sudaryti ne pagal Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 8 priedo 

valgiaraščio formos pavyzdį, nenurodytas įstaigos pavadinimas, adresas, darbo laikas, 1-3 ir 4-7 m. amžiaus vaikų valgiaraščiuose pateikti tik 

patiekalų pavadinimai, tačiau nenurodyta amžiaus grupė, kuriai skirtas valgiaraštis, nepateikta išeiga, patiekalo maistinė vertė (g) (baltymai, 

riebalai, angliavandeniai), taip pat nenurodyta energetinė vertė, kcal. 
365 Šakotis, keksas su razinomis, duona, kurios sudėtyje esantis cukraus kiekis viršijo leistiną, bei batonas, kurio skaidulinių medžiagų kiekis 

nesiekė nustatyto dydžio. 
366 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento raštai: 2021-11-23 Nr. 37S-(37.5.)-2590 ir 2022-05-23 Nr. 37S-(37.5.)-

1035 „Dėl tarnybinės pagalbos“. 
367 Klaipėdos Vydūno gimnazija.  
368 Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale 2021-10-20, 2021-10-29, 2021-11-11, 2021-11-25, 2021-12-08, 2021-12-21, 

2022-01-11, 2022-01-24 užfiksuoti neatitikimai.  
369 Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintas Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, (2018-04-10 

įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 37.2 p. p. – įstaigoje gali būti tiekiami šalti užkandžiai, kiekvienų mokslo metų pirmą 

mėnesį, kuriems pritarta  raštišku vaikų atstovu pagal įstatymą pritarimu. 
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Maisto saugos ir kokybės kontrolę atlieka Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba370. VMVT ūkio 

subjektų patikrinimus atlieka vadovaudamasi Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklėmis371. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas (toliau - VMVT) kasmet atlieka 

išorinę KMS švietimo įstaigose teikiamo maisto ir maitinimo paslaugų kontrolę. Pagal pateiktus 

duomenis372 atsirinktose audituoti 21-oje KMS švietimo įstaigoje373 2019-2021 m. VMVT nustatė 

maitinimo valgiaraščių laikymosi ir technologijų neatitikimus. VMVT374 minėtu laikotarpiu KMS švietimo 

įstaigose patikrinimų metu nustatė maitinimo organizavimo (higienos, maisto saugos, maisto 

produktų, pagamintų patiekalų kokybės, valgiaraščių laikymosi ir technologijų, atsekamumo, patalpų 

įrengimo, įrangos ir inventoriaus priežiūros, maisto produktų laikymo sąlygų, kryžminės taršos, 

šalutinių gyvūninių atliekų tvarkymo) pažeidimus. 2021 metais VMVT nustatytų maitinimo 

organizavimo pažeidimų KMS švietimo įstaigose skaičius, lyginant su 2019 metais sumažėjo. VMVT 

apie patikrinimų rezultatus informavo maitinimo paslaugas teikiančius subjektus. VMVT tikrintų 2019-

2021 metais KMS švietimo įstaigų ir įstaigų, kuriose buvo nustatyti maitinimo organizavimo pažeidimai, 

skaičius pateiktas 2 pav. 

2 pav. VMVT 2019-2021 m. tikrintų KMS švietimo įstaigų ir įstaigų, kuriose nustatyti maitinimo organizavimo skaičius

 

Šaltinis – Kontrolės ir audito tarnyba pagal VMVT pateiktus duomenis. 

 

                                                 
370 LR Maisto įstatymas, 2000-04-04 Nr. VIII-1608 (2019 m. birželio 6 d. redakcija Nr. XIII-2204 su vėlesniais pakeitimais). 
371 Ūkio subjektų veiklos patikrinimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015-01-28 įsakymu Nr. 

B1-59 (su vėlesniais pakeitimais). 
372 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento raštai: 2021-11-23 Nr. 37S-(37.5.)-2590, 2022-05-23 Nr. 37S-(37.5.)-

1035. 
373 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje, 

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazijoje, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Vitės“ progimnazijoje, 

Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje, Klaipėdos „Varpelio“ mokykloje-darželyje, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelyje-

darželyje“ Pakalnutė“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Traukinukas“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Klaipėdos darželyje „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Radastėlė“. 
374 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento raštai: 2021-11-23 Nr. 37S-(37.5.)-2590, 2022-05-23 Nr. 37S-(37.5.)-

1035. 
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Pažymėtina, kad audito metu vertinant 26-iose KMS švietimo įstaigose vaikų ir mokinių maitinimo 

kokybę, 23 įstaigose375 nustatyti valgiaraščių sudarymo ir maitinimo organizavimo bei tiekimo 

neatitikimai, VMVT376 atsirinktose audituoti 21 įstaigose377 2019-2021 m. patikrinimų metu taip pat 

nustatyti neatitikimai, tačiau visuomenės sveikatos specialistai, atliekantys nuolatinę priežiūrą, 12 

įstaigų378 maitinimo organizavimo neatitikčių nenustatė.  

Audito metu nustatyti maitinimo kokybės neatitikimų atvejai bei VMVT kasmet įstaigose atliktų 

patikrinimų rezultatai rodo, kad visuomenės sveikatos specialistų vykdyta maitinimo organizavimo bei 

kokybės priežiūra švietimo įstaigose buvo nepakankama. 

Ne visais atvejais siekiama tvarios vaikų mitybos 

Maisto švaistymo mažinimo būdas – vienas iš tvarios mitybos elementų. Maksimaliai mažinant 

virtuvėje atsirandančių maisto atliekas, įskaitant ir vaikų nesuvalgyto maisto kiekius, sumažėja ir 

maisto švaistymas. Audito metu atsirinktose 26 KMS švietimo įstaigose vertinome, ar siekiama, kad 

vaikų mityba būtų tvari – mažinanti maisto švaistymą. Laikėmės nuostatos, kad vaikų mityba tvari, jeigu 

visos įstaigos ėmėsi priemonių mažinti maisto švaistymą, vykdė maisto atliekų kiekio stebėseną, 

nustatė vaikų nevalgymo priežastis ir priėmė sprendimus dėl vaikų nesuvalgyto maisto kiekio 

mažinimo.   

Audito metu nustatyta, kad 9 bendrojo ugdymo švietimo įstaigos379 nevykdė maisto atliekų 

stebėsenos, nesiaiškino vaikų nevalgymo priežasčių ir nepriėmė sprendimų dėl vaikų nesuvalgyto 

maisto kiekio mažinimo. Šių įstaigų vadovai nurodė, kad už maisto atliekų laikymą bei šalinimą 

atsakingi privatūs maitinimo paslaugų tiekėjai, todėl informacijos apie maisto atliekų susidarymą, vaikų 

nevalgymo priežastis neanalizavo ir sprendimų dėl vaikų nesuvalgyto maisto nepriėmė.  

5 bendrojo ugdymo švietimo įstaigos BĮ380 vykdė maisto atliekų kiekio stebėseną, tačiau konkrečių 

sprendimų dėl maisto atliekų mažinimo nepriėmė.  

Siekiant įgyvendinti švietimo įstaigose tvarios mitybos principus bei tobulinti sveikatai palankaus 

vaikų maitinimo organizavimą, įstaigų vadovai taip pat turėtų siekti, kad valgykla taptų vaikams 

patrauklia bei malonia vieta, kurioje maistas visada yra maistingas, palankus sveikatai, saugus, skanus 

                                                 
375 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Klaipėdos Vydūno gimnazija, Klaipėdos 

„Versmės“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, 

Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos jūrų kadetų 

mokykla, Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Klaipėdos darželis „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, Klaipėdos lopšelis-

darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“, Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Pingvinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Žilvitis“.  
376 VMVT Klaipėdos departamento raštai: 2021-11-23 Nr. 37S-(37.5.)-2590, 2022-05-23 Nr. 37S-(37.5.)-1035. 
377 Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijoje, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijoje, 

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazijoje, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje, Klaipėdos „Vitės“ progimnazijoje, 

Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje, Klaipėdos „Varpelio“ mokykloje-darželyje, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelyje-

darželyje“ Pakalnutė“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Čiauškutė“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje 

„Traukinukas“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, Klaipėdos darželyje „Gintarėlis“, Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Radastėlė“. 
378Klaipėdos „Baltijos gimnazija, Klaipėdos “Vėtrungės“ gimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazija, Klaipėdos jūrų kadetų mokykla, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelis-darželi „Pingvinukas“, 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Klaipėdos lopšelis-

darželis „Žilvitis. 
379 Klaipėdos „Baltijos“ gimnazija, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija, Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, 

Klaipėdos „Vitės“ progimnazija, Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija, Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazija, Klaipėdos jūrų kadetų mokykla.  
380 5BĮ: Klaipėdos „Vydūno“ progimnazija, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija, Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija, Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazija, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija. 
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bei estetiškai patiektas. Kai vaikai maloniai ir skaniai valgys sveikatai palankų maistą, o jų mityba bus 

sveika ir tvari, mažės ir maisto švaistymas.  

Nustatyta, kad 2019-2021 m. 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigose381 maisto atliekų kiekis buvo nedidelis, 

įstaigos valgyklose pagamintą maistą vaikai suvalgydavo. 

8-iose įstaigose382 siekta mažinti maisto švaistymą: vykdyta maisto atliekų stebėsena, analizuotos vaikų 

nevalgymo priežastys, priimti sprendimai dėl vaikų nesuvalgyto maisto kiekio mažinimo, 5-iose iš jų 

priimtas tvarios mitybos priemones vertiname kaip gerąją praktiką. 

Gerosios praktikos, siekiant tvarios mitybos, pavyzdžiai 

 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ – stebima, kokio maisto, patiekalų vaikai nevalgo, atliekami patiekalų 

kontroliniai svėrimai, siekiant įvertinti, kiek lieka nesuvalgyto maisto. Atsižvelgiant į tai, visuomenės sveikatos 

specialistas keičia nemėgstamus patiekalus ar maisto produktus kitais. Vaikams vykdomos pamokėlės apie maisto 

švaistymo mažinimą svarbą, parengtas informacinis lankstinukas, kuris patalpintas įstaigos internetiniame puslapyje. 

 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ sudaryta komisija383, kuriai pavesta atlikti nesuvalgyto maisto ir atsirandančių 

maisto atliekų stebėseną ir pateikti siūlymus maisto švaistymui mažinti. 2020 metais atlikus stebėseną,  kreiptasi į 

visuomenės sveikatos specialistą ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biurą dėl nemėgstamų vaikų patiekalų 

koregavimo maitinimo valgiaraštyje. Nuo 2020-09-01 atnaujintas vaikų maitinimo valgiaraštis ir nesuvalgyto maisto 

sumažėjo. 

 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ patvirtintas prevencinių priemonių, mažinant maisto atliekų kiekį, sąrašas384. 

Jame numatytos priemonės dėl valgiaraščių ir maisto patiekimo, taip pat darbuotojų, vaikų ir tėvų veiklos, susijusios 

su maisto atliekų mažinimu. 

 Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio metiniame veiklos plane385 numatytos veiklos vaikams, skirtos maisto atliekų 

kiekio mažinimui. Direktoriaus pavaduotojos nuolat bendravo su mokytojais, auklėtojų padėjėjais, virtuvės bei 

valgyklos darbuotojais, vykdė žodinę apklausą dėl vaikų maitinimo, atliekų kiekio. Kartu su visuomenės sveikatos 

specialistu koreguotas valgiaraštis. Mokytojai naudojo mokomąją medžiagą apie maisto atliekų kiekio mažinimą ir 

įtraukė į individualius planus įvairias veiklas tema „Gerai daryk-maistą taupyk“. 

 Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje valgyklos paslaugų kokybės užtikrinimui patvirtinta progimnazijos valgyklos 

paslaugų kokybės užtikrinimo grupė386. Grupės nariai, gavę skundą dėl nekokybiškų maitinimo paslaugų, atliko 

neplaninius patikrinimus valgykloje, tikrino skundžiamus dalykus, pildė patikrinimo aktus, vedė diskusijas su valgyklos 

darbuotojais ir maitinimo paslaugų tiekėjo atstovais, sprendė nustatytas problemas. Apie neatitikimus informavo 

įstaigos vadovą. Darbo grupės dėka numatytos maisto švaistymo mažinimo priemonės: patikslintas vaikų maitinimosi 

laikas dėl ko paslauga teikiama efektyviau, valgiaraštis: vaikų nemėgstami patiekalai pakeisti mėgstamais ir kt. 

 

 

                                                 
381 4 BĮ: Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“, Klaipėdos 

darželis „Gintarėlis“. 
382 8 BĮ: Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija, Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis, Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“, Klaipėdos lopšelis-

darželis „Žuvėdra“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Traukinukas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“, 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“. 
383 2019-11-05 Klaipėdos lopšelio-darželio „Žuvėdra“ direktoriaus įsakymas Nr. (1.3) V-170 „Dėl nesuvalgyto maisto kiekio mažinimo“. 
384 2021-06-08 Klaipėdos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus įsakymas Nr. V1-52. 
385 2021-01-04 Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio direktoriaus įsakymas Nr. V-1 Dėl Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio 2021 m. 

veiklos plano tvirtinimo.  
386 2020-09-15 Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V-70 „Dėl Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos valgyklos paslaugų 

kokybės užtikrinimo grupės ir nuostatų tvirtinimo“. 
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REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Rekomen- 

dacijos eilės 

numeris ataskaitoje 

Rekomendacija Subjektas, kuriam pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos įgyvendinimo priemonės Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir informavimo 

apie įgyvendinimą data, 

atsakingas asmuo* 

1. Patikslinti bei atnaujinti įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimo tvarkų nuostatas pagal  sveikatos apsaugos ministro 

2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija 

su vėlesniais pakeitimais) pasikeitusius reikalavimus ir nustatyti juose 

papildomas kontrolės procedūras dėl maisto produktų/maitinimo 

paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazija 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-10-21, 

direktorius Arvydas 

Girdzijauskas 

2. Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazija 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-10-01, direktorė  

Janina Grigienė 

3. Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-08-26,   

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

reikalams Alina 

Gabrėnienė 

4. Klaipėdos "Varpelio" 

mokykla-darželis 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-09-01,  direktorė 

Daina Paliulienė 

5. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Čiauškutė" 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-10-31, direktorė 

Jolita Skirpstaitienė 

6. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Vyturėlis" 

Bus patikslintos įstaigos vaikų maitinimo organizavimo ir kontrolės tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-08-31, direktorė 

Rima Rupšienė 

7. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Radastėlė" 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

2022 09 30,  

direktoriaus 
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reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

pavaduotoja Rita 

Matusevičiūtė 

8. Klaipėdos lopšelis-

darželis ,,Sakalėlis" 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-12-30, direktorė 

Loreta Bagočienė 

9. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Traukinukas" 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-09-30, direktorė  

Jolanta Kanišauskienė, 

direktorės 

pavaduotoja  Birutė 

Jonkuvienė 

10. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Žilvitis" 

Direktoriaus įsakymu bus sudaryta darbo grupė dėl įstaigos Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo koregavimo.  

 

Bus pakoreguotas įstaigos vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. 

2022-07-29, raštinės 

administratorė 

Laima Misevičiūtė 

2022-09-30, raštinės 

administratorė 

Laima Misevičiūtė 

11. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Žuvėdra" 

Bus patikslintos įstaigos vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

nuostatos pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-

964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo pasikeitusius 

reikalavimus ir nustatytos papildomos kontrolės procedūros dėl maisto 

produktų/maitinimo paslaugų sutarčių vykdymo priežiūros. 

2022-09-30, direktorė  

Liana Žilinskienė 

12. Patvirtinti Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Pingvinukas“ 

Bus patvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2022 08 24, l. e. 

direktoriaus pareigas 

Ala Šliachovskaja 

13. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Žilvitis“ 

Direktoriaus įsakymu bus sudaryta darbo grupė dėl Viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamento parengimo. 

 

Bus parengtas ir patvirtintas Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas.

 

2022-07-29, raštinės 

administratorė 

Laima Misevičiūtė 

2022-08-31, raštinės 

administratorė 

Laima Misevičiūtė 

14. Patvirtinti įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, 

vadovaujantis galiojančia Viešųjų pirkimų įstatymo ir Mažos vertės 

pirkimų tvarkos aprašo redakcija.  

Klaipėdos lopšelis-

darželis "Pingvinukas 

Bus patvirtinta viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarka, 

vadovaujantis galiojančia Viešųjų pirkimų įstatymo ir Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašo redakcija. 

2022 08 24, l. e. 

direktoriaus pareigas 

Ala Šliachovskaja 

15. Maitinimo paslaugų sutartyse (papildomuose susitarimuose) numatyti 

šalių atsakomybę dėl vaikų maitinimo organizavimo ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas 

mokymas namuose. 

Klaipėdos „Aitvaro“ 

gimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-08-31 d.,  

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriems 

klausimams Kristina 

Andriulienė 
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16. Klaipėdos „Baltijos“ 

gimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir 

bendriesiems 

reikalams Petras 

Montvydas 

17. Klaipėdos Vydūno 

gimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30,  

direktorius Arvydas 

Girdzijauskas 

18. Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-10-01, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams Loreta 

Pocienė 

19. Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-08-26, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

reikalams Alina 

Gabrėnienė 

20. Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-01, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams Jelena 

Aleksandrova 

21. Klaipėdos Simono 

Dacho progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Vaida Žilinskienė 

22. Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams Violeta 

Kuodienė 

23. Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-08-31, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriems 
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klausimams Sergejus 

Fiodorovas 

24. Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams Jolanta 

Dargienė 

25. Klaipėdos „Vėtrungės“ 

gimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-09, direktorė 

Živilė Kiškionytė 

26. Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-10-28, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Vaida Vaitilavičienė 

27. Klaipėdos Liudviko 

Stulpino progimnazija 

Bus pasirašytas papildomas susitarimas dėl vaikų maitinimo paslaugos 

teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, direktorė  

Diana Čedavičienė 

28. Klaipėdos jūrų kadetų 

mokykla 

Šiuo metu vyksta mokinių maitinimo paslaugų pirkimo konkursas. 

Sudarius naują sutartį, bus įtrauktos nuostatos  dėl vaikų maitinimo 

paslaugos teikimo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas 

namuose. 

2022-09-30, direktorė  

Gražina Skunčikienė 

29. Maisto produktų tiekimo sutartyse (papildomuose susitarimuose) 

numatyti atsakomybę už maisto produktų, neatitinkančių Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų  tiekimą ir 

nustatyti maisto produktų tiekimo sąlygas karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas 

mokymas namuose.  

Klaipėdos lopšelis-

darželis "Pakalnutė" 

Sudarant naujas sutartis dėl maisto produktų tiekimo, maisto produktų 

tiekimo sutartyse bus numatyta atsakomybė už maisto produktų, 

neatitinkančių Tvarkos aprašo reikalavimų, tiekimą, taip pat maisto 

produktų tiekimo sąlygos karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose.   

2022-10-31, direktorė 

Natalija Griško 

30. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Pingvinukas 

Sudarytas papildomas susitarimas, kuriame bus numatyta atsakomybė už 

maisto produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatytos maisto produktų tiekimo sąlygos 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu 

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022 08 24, l. e. 

direktoriaus pareigas 

Ala Šliachovskaja 

31. Klaipėdos „Varpelio“ 

mokykla-darželis 

Sudarytas papildomas susitarimas, kuriame bus numatyta atsakomybė už 

maisto produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatytos maisto produktų tiekimo sąlygos 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu 

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-01,  

direktoriaus 

pavaduotoja Rūta 

Liauzginienė 

32. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Traukinukas“ 

2019-05-08 sudaryta sutartis Nr. 29 nebegalioja. Kadangi naujai sudarytoje 

sutartyje nuostatų dėl tiekėjų atsakomybės už maisto produktų, 

neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų, 

tiekimą bei nustatytų maisto produktų tiekimo sąlygų karantino, 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja Birutė 

Jonkuvienė 
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ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu nėra, bus 

pasirašytas papildomas susitarimas. 

33. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Žuvėdra“ 

Sudarytas papildomas susitarimas, kuriame bus numatyta atsakomybė už 

maisto produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatytos maisto produktų tiekimo sąlygos 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu 

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, direktorė  

Liana Žilinskienė 

34. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Žilvitis“ 

Sudarant naujas sutartis su tiekėjais bus įtraukiamos nuostatos, 

numatančios atsakomybę už maisto produktų, neatitinkančių Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatytos 

maisto produktų tiekimo sąlygos karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas 

namuose. 

2022-09-10, 

direktoriaus 

pavaduotoja Aleftina 

Puškorienė 

35. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Radastėlė“ 

Sudarytas papildomas susitarimas, kuriame bus numatyta atsakomybė už 

maisto produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatytos maisto produktų tiekimo sąlygos 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu 

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30,  

direktoriaus 

pavaduotoja Rita 

Matusevičiūtė 

36. Klaipėdos darželis 

„Gintarėlis“ 

Sudarytas papildomas susitarimas, kuriame bus numatyta atsakomybė už 

maisto produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatytos maisto produktų tiekimo sąlygos 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu 

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, direktorė 

Violeta Urbonienė 

37. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Čiauškutė" 

Vykdant naują viešąjį pirkimą ir rengiant pirkimo dokumentus bus 

vadovaujamasi pateiktomis rekomendacijomis. Sutartyje bus numatytos 

nuostatos dėl atsakomybės už maisto produktų, neatitinkančių Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų  tiekimą ir nustatytos 

maisto produktų tiekimo sąlygos karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas 

namuose. 

2022-10-31, l. e. 

direktoriaus 

pavaduotojos pareigas 

L. Bojarskaja, direktorė 

Jolita Skirpstaitienė 

38. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Vyturėlis" 

Papildomuose susitarimuose bus numatyta atsakomybė už maisto 

produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

reikalavimų tiekimą ir nustatytos maisto produktų tiekimo sąlygos 

karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu 

ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-08-31, direktorė 

Rima Rupšienė 

39. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Sakalėlis" 

Maisto produktų tiekimo sutartyse (papildomuose susitarimuose) bus 

numatyta atsakomybė už maisto produktų, neatitinkančių Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo reikalavimų tiekimą ir nustatytos maisto 

produktų tiekimo sąlygos karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus 

įvykio ar įvykio laikotarpiu ir kai vaikui skirtas mokymas namuose. 

2022-09-30, direktorės 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams Vilma 

Sakalaitė. 

40. Paskirti už 2021-04-23 maitinimo paslaugų pirkimo sutarties vykdymo 

priežiūrą atsakingą asmenį ir nustatyti  kontrolės vykdymo procedūras. 

Klaipėdos „Vėtrungės“ 

gimnazija 

Klaipėdos „Vėtrungės“ direktoriaus įsakymu bus paskirtas atsakingas 

asmuo ir nustatytos kontrolės procedūros. 

2022-09-09, direktorė 

Živilė Kiškionytė 
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41. Sudaryti sutarčių pakeitimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygas ir Viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 str. nuostatas. 

Klaipėdos „Aitvaro“ 

gimnazija 

Bus sudarytas sutarties pakeitimas pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-08-31, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriems 

klausimams Kristina 

Andriulienė 

42. Klaipėdos „Vėtrungės“ 

gimnazija 

Bus sudarytas sutarties pakeitimas pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-09-09, direktorė  

Živilė Kiškionytė 

43. Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazija 

Bus sudarytas sutarties pakeitimas pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams Jolanta 

Dargienė 

44. Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazija 

Bus sudaryti sutarties pakeitimai pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams Violeta 

Kuodienė 

45. Klaipėdos Simono 

Dacho progimnazija 

Bus sudaryti sutarties pakeitimai pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams Regina 

Dautarienė 

46. Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazija 

Bus sudaryti sutarties pakeitimai pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-10-01, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams Loreta 

Pocienė 

47. Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija 

Bus sudaryti sutarties pakeitimai pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-10-28, 

informacinių 

technologijų 

specialistas 

Mindaugas Anglickas 

48. Klaipėdos Liudviko 

Stulpino progimnazija 

Bus sudaryti sutarties pakeitimai pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-09-30, direktorė  

Diana Čedavičienė 

49. Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija 

Bus sudaryti sutarties pakeitimai pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų pirkimų 

įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-08-26,  

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 
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ir bendriesiems 

reikalams Alina 

Gabrėnienė 

50. Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazija 

Bus sudarytas sutarties pakeitimas pagal sutarties sąlygas ir Viešųjų 

pirkimų įstatymo 86 str. nuostatas. 

2022-08-31, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriems 

klausimams Sergejus 

Fiodorovas 

51. Klaipėdos jūrų kadetų 

mokykla 

Šiuo metu vyksta mokinių maitinimo paslaugos pirkimo konkursas. Į 

pateiktą rekomendaciją bus atsižvelgta vykdant naujai pasirašytą 

maitinimo paslaugų sutartį.  

2022-09-30, direktorė 

Gražina Skunčikienė 

52. Panaikinti 2019-10-31 susitarimą Nr. 1 prie 2019-10-28 viešojo 

pirkimo-pardavimo sutarties Nr. MS-2019-016/PS-04. 

Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazija 

Bus panaikintas susitarimas prie 2019-10-28 viešojo pirkimo-pardavimo 

sutarties Nr. MS-2019-016/PS-04. 

2022-09-30, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams Violeta 

Kuodienė 

53. Nutraukti  Klaipėdos lopšelio-darželio "Čiauškutė" 2020-04-28 sutartį 

Nr. 20-19 ir sudaryti maisto produktų tiekimo sutartį su tiekėju, kuris 

neįtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašą. 

Klaipėdos lopšelis-

darželis „Čiauškutė“ 

Bus nutraukta 2020-04-28 Sutartis Nr. 20-19 ir sudaryta nauja viešojo 

pirkimo sutartis su tiekėju, kuris  neįtrauktas į Nepatikimų maisto tvarkymo 

subjektų sąrašą. 

2021-10-31, l. e. 

direktoriaus 

pavaduotojos pareigas 

Liudmila Bojarskaja 

 

54. Patikslinti valgiaraštį pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais 

pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos Baltijos 

gimnazija 

Bus patikslintas valgiaraštis  pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-09-20, 

visuomenės sveikatos 

specialistė Laima 

Litovčenko 

 

55. Patikslinti mokamo maitinimo valgiaraštį pagal  sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija 

su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazija 

Bus patikslintas mokamo maitinimo valgiaraštis pagal  sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

2022-08-31,  

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams Violeta 

Kuodienė 

56. Patikslinti mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščius pagal  

sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo 

Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazija 

Bus patikslinti mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščiai pagal  

sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

2022-10-01, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui ir 

bendriesiems 

klausimams Loreta 

Pocienė 
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57. Sudaryti priešmokyklinio ir 11 m. ir vyresnių vaikų maitinimo 

valgiaraščius pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu 

Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

(2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais) 

reikalavimus. 

Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija 

Bus sudaryti priešmokyklinio ir 11 m. ir vyresnių vaikų maitinimo 

valgiaraščiai pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. 

V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

reikalavimus. 

2022-08-26,  

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

ir bendriesiems 

reikalams Alina 

Gabrėnienė 

58. Patikslinti nemokamo maitinimo valgiaraštį pagal  sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintos Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija 

su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazija 

Bus patikslintas nemokamo maitinimo valgiaraštis pagal  sveikatos 

apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtintos Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

2022-08-31, 

direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriems 

klausimams Sergejus 

Fiodorovas 

59. Patikslinti mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščius pagal  

sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo 

Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazija 

Bus patikslinti mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščiai pagal  

sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

2022-08-31, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems 

reikalams Jolanta 

Dargienė 

60. Patikslinti mokamo maitinimo valgiaraštį pagal sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija 

su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos „Vyturio“ 

progimnazija 

Bus patikslinti mokamo maitinimo valgiaraščiai pagal sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo reikalavimus. 

2022-10-21, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Vaida Vaitilavičienė 

61. Patikslinti mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščius pagal  

sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (2018-04-10 įsakymo 

Nr. V-394 redakcija su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos Jūrų kadetų 

mokykla 

Šiuo metu vyksta mokinių maitinimo paslaugos pirkimo konkursas. 

Pasirašius maitinimo paslaugos sutartį, bus peržiūrėti maitinimo 

valgiaraščiai, kad atitiktų sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-09-30, direktorė  

Gražina Skunčikienė 

62. Patikslinti valgiaraščius pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo, (2018-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais 

pakeitimais) reikalavimus. 

Klaipėdos „Varpelio“ 

mokykla- darželis 

Bus patikslinti valgiaraščiai  pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-10-01,  direktorė 

Daina Paliulienė 

63. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Čiauškutė" 

Bendradarbiaujant su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru bus patikslinti 

valgiaraščiai pagal  Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. 

V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

reikalavimus. 

2022-11-15, direktorė 

Jolita Skirpstaitienė 

64. Klaipėdos darželis 

"Gintarėlis" 

Bus patikslinti valgiaraščiai  pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-09-30, direktorė 

Violeta Urbonienė 

65. Klaipėdos lopšelis-

darželis „Vyturėlis" 

Bus patikslinti valgiaraščiai pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-08-31, direktorė 

Rima Rupšienė 
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Savivaldybės kontrolierė Daiva Čeporiūtė 

66. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Pakalnutė" 

Valgiaraščiai pagal sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. 

V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

reikalavimus bus patikslinti suderinus su Visuomenės sveikatos biuru. 

2022-10-31, direktorė 

Natalija Griško 

67. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Pingvinukas 

Bus patikslinti valgiaraščiai pagal sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022 08 24, l. e. 

direktoriaus pareigas 

Ala Šliachovskaja 

68. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Radastėlė" 

Naujai sudaryti valgiaraščiai atitiks Sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-09-30,  

direktoriaus 

pavaduotoja Rita 

Matusevičiūtė 

69. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Žilvitis" 

Bus patikslinti valgiaraščiai pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-09-30, raštinės 

administratorė 

Laima Misevičiūtė 

70. Klaipėdos lopšelis-

darželis "Žuvėdra" 

Bus patikslinti valgiaraščiai pagal  sveikatos apsaugos ministro 2011-11-

11 įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo reikalavimus. 

2022-09-30, direktorė  

Liana Žilinskienė 

71. Nustatyti papildomas kontrolės procedūras, kurios užtikrintų  KMS 

švietimo įstaigose maitinimo organizavimo atitikties Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo reikalavimams vertinimą pagal aprašo 51 

p.  

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos 

biuras 

1. Pravesti valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties žurnalo 

pildymo mokymai visuomenės sveikatos specialistams.  

2. Pakoreguotas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistų 

veiklos, susijusios su maitinimo organizavimu,  patikrinimų 

atlikimo tvarkos aprašas, atsižvelgiant į audito rekomendacijas.  

3. Pakoreguotas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos specialistų veiklos, susijusios su bendrojo 

ugdymo įstaigų maitinimo organizavimu,  patikrinimų atlikimo 

tvarkos aprašas, atsižvelgiant į audito rekomendacijas.  

4. Sukurtas ir patvirtintas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 

biuro maitinimo organizavimo tvarkos aprašas bendrojo 

ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos specialistams,  

atsižvelgiant į audito rekomendacijas.  

5. Atlikti planiniai visuomenės sveikatos specialistų veiklos, 

susijusios su maitinimo organizavimo atitiktimi Vaikų maitinimo 

organizavimo aprašo reikalavimams pagal aprašo 51 p., 

patikrinimai. 

1. 2022-10-31 

2. 2022-12-31 

3. 2022-12-31 

4. 2022-12-31 

5. 2022-12-31 

Atsakingi asmenys, 

kurie informuos apie 

rekomendacijų 

priemonių 

įgyvendinimą: 

Vaikų ir jaunimo 

sveikatos stiprinimo 

skyriaus vedėja - Rasa 

Baliutavičiūtė ir (ar) 

Mitybos specialistė - 

Devalta Šešelgienė ir 

(ar) Mitybos 

specialistė - Inga 

Gafarova. 

*Atstovai ryšiams, atsakingi už Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane nustatytais terminais 

 



   

PRIEDAI  

Audito ataskaitos „Vaikų ir mokinių 

maitinimo organizavimas Klaipėdos miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose“ 1 priedas 

Audito apimtis ir metodai 

Audito apimtis 

Audito tikslas – įvertinti ar užtikrinamas tinkamas vaikų ir mokinių maitinimo organizavimas Klaipėdos 

miesto savivaldybės švietimo įstaigose. 

Pagrindiniai audito klausimai:   

 ar Klaipėdos miesto savivaldybėje sukurta aplinka, kuri užtikrintų tinkamą vaikų maitinimo 

organizavimą KMS švietimo įstaigose;  

 ar Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės švietimo įstaigos, įsigydamos maitinimo paslaugas ir 

maisto produktus, vadovavosi teisės aktų reikalavimais;  

 ar tinkamai buvo kontroliuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų sudarytų 

maitinimo paslaugų, maisto produktų įsigijimo, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

sudarytų lėšų naudojimo sutarčių vykdymas; 

 ar užtikrinta teikiamų vaikų ir mokinių maitinimo paslaugų ir maisto produktų KMS švietimo 

įstaigose kokybė.  

Audituojamas subjektas – KMSA, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras ir 28 Klaipėdos miesto 

švietimo įstaigos (26 savivaldybės bendrojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir 2 nevalstybinės 

ugdymo įstaigos), iš viso 30 įstaigų. Apsisprendėme audituoti vaikų maitinimą 30 proc. (28 įstaigose iš visų 

92 įstaigų). Įstaigas pagal nuosavybės valdymo būdą, suskirstėme į 2 subvisumas: 84 KMS pavaldžias 

biudžetines (kurių steigėjas KMS taryba) ir 8 nevalstybines, kurių nuosavybės teisė nepriklauso KMS. KMS 

biudžetines BĮ suskirstėme į 4 grupes pagal ugdymo tipus ir 2 grupes pagal maitinimo teikimo būdus: 1 

grupė Įstaigos pagal vaikų/mokinių ugdymo tipus, 2 grupė Įstaigos pagal maitinimo būdus: įstaigos, kurios 

perka maitinimo paslaugas iš privačių teikėjų ir kurios teikia maitinimo paslaugas pačios. Iš dviejų grupių 

26 įstaigas atrinkome vadovaujantis profesiniu sprendimu: pagal suformuluotus 1-7 atrankos kriterijus 

(išankstinio tyrimo metu nustatyta rizika, nustatyti maitinimo organizavimo tvarkos pažeidimai, veiklos 

pokyčiai ir kt.), iš 8 nevalstybinių švietimo įstaigų atsirinkome įstaigas pagal 1-3 atrankos kriterijus – 

svarbiausios kiekybiškai (didžiausias nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius ir skirtas lėšų dydis) 

atsirinkome 2 KMS nevalstybines įstaigas. Iš viso atrinktos audituoti 28 (iš 92) įstaigų.  

Audituojamasis laikotarpis – 2019-2021 m., patiekalų maitinimo kainų, maitinimo valgiaraščių vertinimas 

atliktas naudojant ir vėlesnius duomenis.  

Auditas atliktas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus387. 

                                                 
3873000-asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą: https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/. 

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/
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Audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai 

Audito 

ataskaitos 

skyrius 

Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai Tikslas 

1. Maitinimo 

organizavimo 

aplinka KMS 

švietimo įstaigose 

tobulintina 

1.1. KMS tarybos 

ir KMS 

administracijos 

sudarytos sąlygos 

vaikų ir mokinių 

maitinimo 

organizavimui ir 

priežiūrai KMS 

švietimo įstaigose 

 

 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 KMS tarybos sprendimais patvirtintas tvarkas dėl maitinimo 

organizavimo KMS švietimo įstaigose: Maitinimo organizavimo 

KMS bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo 

švietimo įstaigose, Socialinės paramos mokiniams teikimo, 

Atlyginimo už maitinimo paslaugą KMS švietimo įstaigose, 

įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo 

programas ir atlyginimo dydžio nustatymo  tvarkos aprašus; 

 KMSA direktoriaus įsakymais patvirtintus teisės aktus, susijusius su 

vaikų ir mokinių maitinimo organizavimu: KMSA skyrių nuostatus, 

atsakingų asmenų pareigybių aprašymus, dėl mokinių 

nemokamo maitinimo kainų KMS ir nevalstybinėse 

mokyklose nustatymo; mokinių nemokamo maitinimo 

(pusryčių) kainų KMS ir nevalstybinėse mokyklose 

nustatymo;  priešmokyklinio amžiaus vaikų, besimokančių 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, nemokamo 

maitinimo; mokinių nemokamo maitinimo organizavimo 

karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu, KMS biudžeto 

lėšų poreikio mokinių nemokamo maitinimo patiekalų 

gamybos išlaidoms dengti planavimo ir jų paskirstymo 

mokykloms metodiką; 

 Vietos savivaldos, Švietimo, Visuomenės sveikatos priežiūros, 

Socialinės paramos mokiniams, Maisto įstatymus; 

 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašą; 

 Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą Sveikatos 

priežiūros mokykloje tvarkos aprašą; 

 Kitus sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus teisės 

aktus, susijusius su vaikų maitinimo organizavimu: dėl 

rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos 

normų patvirtinimo, dėl Lietuvos higienos normos HN 

15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo, dėl sveikos mitybos ir 

sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo, dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų 

gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių 

amžiaus grupes patvirtinimo, rekomendacijas: dėl švediško 

stalo principo diegimo ir maisto švaistymo mažinimo 

priemonių įgyvendinimo ir mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio 

ir (ar) karantino metu;  
 KMSA BĮ apskaitos duomenis: SB lėšų, skirtų ir panaudotų 

mitybai, mokinių nemokamam maitinimui, LR VB – maisto 

produktams įsigyti; 

  KMSA BĮ nemokamai maitintų vaikų skaičiaus ataskaitų ir 

apskaitos duomenis; 

 Mokinių nemokamo maitinimo ataskaitų duomenis: 2020-

01-08 už 2019 metus, 2021-01-11 už 2020 metus, 2022-01-

06 už 2021 metus; 

 KMSA, KMS BĮ Visuomenės sveikatos biuro atsakymus į 

Tarnybos pateiktą klausimyną. 

Duomenų analizė 

Analizavome aukščiau nurodytų teisės aktų nuostatas, vertinome jų 

atitiktį nacionaliniams teisės aktams, analizavome juose nustatytas 

kontrolės procedūras, paskirtų atsakingų už maitinimo 

organizavimą KMS švietimo įstaigose asmenų funkcijas ir 

atsakomybę; KMSA BĮ apskaitos ir nemokamai maitintų vaikų 

skaičių duomenis, KMSA, KMS BĮ Visuomenės sveikatos biuro 

atsakymus į Tarnybos pateiktą klausimyną. 

Pokalbis 

Įvertinti, ar: 

 KMS  taryba ir KMSA sudarė pakankamas ir 

tinkamas sąlygas  vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimui ir priežiūrai KMS švietimo 

įstaigose. 
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Bendravome su KMSA atsakingais už maitinimo organizavimą 

asmenimis: Švietimo skyriaus, Planavimo ir analizės, Socialinės 

paramos, Sveikatos apsaugos skyriaus darbuotojais, KMS BĮ 

Visuomenės sveikatas biuro vadovu. 

1.2. KMS 

biudžetinių 

švietimo įstaigų 

vadovų sukurta 

vaikų ir mokinių 

maitinimo 

organizavimo 

sistema 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 26-iose KMS švietimo įstaigų vadovų įsakymais patvirtintas 

tvarkas dėl maitinimo organizavimo įstaigose: 11-oje įstaigų dėl 

vaikų vaikų/mokinių  maitinimo organizavimo, 4-iose – dėl 

nemokamo maitinimo organizavimo;  20-tyje – dėl maitinimo 

organizavimo Covid – 19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

laikotarpiu, organizuojant ugdymo procesą; 

 26-iose KMS švietimo įstaigų vadovų įsakymus, kuriais paskirti 

atsakingi už maitinimo organizavimą asmenys. 

Duomenų analizė 

Analizavome: 

- 26 -ių KMS švietimo įstaigų vadovų įsakymais patvirtintų aukščiau 

nurodytų tvarkų teisės aktų nuostatas, vertinome jų atitiktį 

savivaldybės ir nacionaliniams teisės aktams; 

- 26-ių KMS švietimo įstaigų vadovų įsakymais paskirtų atsakingų 

už maitinimo organizavimą asmenų funkcijas ir atsakomybę; 

- su maitinimo organizavimu susijusią informaciją, paskelbtą 26-

ių įstaigų interneto svetainėse; 

- Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto 

svetainėje paskelbtus Maisto tvarkymo subjektų sąrašus; 

- Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM ir VĮ 

„Registrų centras“ interneto svetainių duomenis apie 26 BĮ  

suteiktus higienos pasus. 

Pokalbis 

Bendravome su 26 KMS švietimo įstaigų vadovais ir už maitinimo 

organizavimą įstaigose atsakingais asmenimis. 

Įvertinti, ar: 

 KMS biudžetinių švietimo įstaigų vadovų 

sukurta tinkama vaikų ir mokinių maitinimo 

organizavimo sistema įstaigose. 

 

2. Nesilaikyta 

teisės aktų 

reikalavimų 

organizuojant ir 

vykdant 

maitinimo 

paslaugų ir 

maisto produktų 

viešuosius 

pirkimus 

2.1. Maitinimo 

paslaugų viešųjų 

pirkimų 

vykdymas 

bendrojo 

ugdymo įstaigose 

 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 Viešųjų pirkimų įstatymą; 

 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą; 

 Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo 

metodiką; 

 15-os KMS BĮ vadovų patvirtintų viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašus; 

 15-os KMS BĮ maitinimo paslaugų pirkimo planus, viešųjų 

pirkimų komisijų protokolus, pirkimų sąlygas, tiekėjų 

pasiūlymus, sudarytas maitinimo paslaugų pirkimo sutartis. 

Duomenų analizė 

Analizavome: 

 2019-2021 m. 15-oje KMS bendrojo ugdymo švietimo 

įstaigose vykdytus vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos 

pirkimus: 

- Viešųjų pirkimų vertinimui buvo taikytas nestatistinis 

atrankos metodas − atranka pagal profesinį sprendimą; 

- Tiriamoji visuma: 15-os BĮ 2019-2021 m. vykdyti 26 vaikų ir 

mokinių maitinimo paslaugų pirkimai; 

- Imties dydis: imtis nustatyta profesiniu sprendimu, 

vadovaujantis racionalumo principu, apsispręsta patikrinti 

pirkimus, kuriems įvykus, sudarytos sutartys galiojo 

audituojamojo laikotarpio pabaigoje (2021-12-31). Atsirinkta 

audituoti 57 proc. tiriamosios visumos, t.y. kiekvienoje įstaigoje 

po 1 pirkimą, iš viso 15 vaikų ir mokinių maitinimo paslaugos 

pirkimų; 

 informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje;  

 nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus, 

privačių interesų deklaracijas sistemoje PINREG; 

 2019-2021 m. viešųjų pirkimų planus; 

 viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus. 

Įvertinti, ar: 

 laikytasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo, Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo, Numatomos 

viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo 

metodikos, Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo, 15-os KMS bendrojo ugdymo 

švietimo įstaigų vadovų patvirtintų viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės 

tvarkos aprašo reikalavimų. 
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 viešųjų pirkimų komisijos protokolus; 

 sudarytas sutartis 

Pokalbis 

Bendravome su 15-os KMS bendrojo ugdymo švietimo įstaigų už 

viešųjų pirkimų vykdymą atsakingais darbuotojais 

2.2. Maisto 

produktų viešųjų 

pirkimų 

vykdymas 

ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

įstaigose 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 Viešųjų pirkimų įstatymą; 

 Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą; 

 Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo 

metodiką; 

 11-os KMS ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo įstaigų 

vadovų patvirtintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašus; 

 11-os KMS BĮ maitinimo paslaugų pirkimo planus, viešųjų 

pirkimų komisijų protokolus, pirkimų sąlygas, tiekėjų 

pasiūlymus, produktų sąrašus, aprašymus/specifikacijas, 

sudarytas maisto produktų pirkimo sutartis. 

Duomenų analizė 

Analizavome: 

 2019-2021 m. 11-oje KMS ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

švietimo įstaigose vykdytus maisto produktų pirkimus: 

- Viešųjų pirkimų vertinimui buvo taikytas nestatistinis 

atrankos metodas − atranka pagal profesinį sprendimą; 

- Tiriamoji visuma: 11-os BĮ 2019-2021 m. vykdyti 112 maisto 

produktų viešieji pirkimai, kuriems įvykus sudarytos rašytinės 

sutartys galiojo audituojamojo laikotarpio pabaigoje;  

- Imties dydis: imtis nustatyta profesiniu sprendimu, apsispręsta 

atsirinkti kiekvienoje įstaigoje vertinti po 1 maisto produktų 

(duonos ir jos gaminių) pirkimą pagal nustatytą riziką dėl 

galimai juose viršyto leistino cukraus kiekio ir vaikų 

maitinimui draudžiamų maisto produktų įsigijimo. 

 informaciją Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje;  

 nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus, 

privačių interesų deklaracijas sistemoje PINREG; 

 2019-2021 m. viešųjų pirkimų planus; 

 maisto produktų sąrašus ir jų aprašymus/specifikacijas; 

 viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus. 

 viešųjų pirkimų komisijos protokolus; 

 sudarytas sutartis 

Pokalbis 

Bendravome su 11-os KMS ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

švietimo įstaigų už viešųjų pirkimų vykdymą atsakingais 

darbuotojais. 

Įvertinti, ar: 

 laikytasi Viešųjų pirkimų įstatymo, Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo, Mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo, Numatomos 

viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo 

metodikos, Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo, 11-os KMS ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo švietimo įstaigų vadovų 

patvirtintų viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės tvarkos aprašo reikalavimų. 

 

3. Maitinimo 

paslaugų ir 

maisto produktų 

sutarčių vykdymo 

kontrolės 

nepakankama 

3.1. Maitinimo 

paslaugų sutarčių 

vykdymo 

kontrolė 

bendrojo 

ugdymo įstaigose 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 Viešųjų pirkimų įstatymą; 

 Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką; 

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą; 

 15-os KMS bendrojo ugdymo švietimo įstaigų vadovų 

patvirtintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės tvarkos aprašus; 

 15-os KMS bendrojo ugdymo švietimo įstaigų su 

privačiais tiekėjais sudarytas maitinimo paslaugų 

sutartis; 

 KMSA su 2 nevalstybinėmis švietimo įstaigomis 

sudarytas lėšų naudojimo sutartis. 

Duomenų analizė 

Analizavome: 

 2019-2021 m. 15-os KMS bendrojo ugdymo švietimo 

įstaigų vadovų sudarytas vaikų ir mokinių maitinimo 

paslaugų sutartis (tas pačias 15-a sutarčių, dėl kurių 

sudarymo buvo vertinami viešieji pirkimai):  

 15-os sutarčių sąlygų atitiktį pirkimo sąlygoms; 

 sutarčių vykdymo kontrolės procedūras; 

Įvertinti, ar: 

 yra paskirti atsakingi darbuotojai, atliekantys 

maitinimo paslaugų įsigijimo sutarčių vykdymo 

kontrolę; 

 sutarties vykdymo metu kontroliuojama kaip 

laikomasi sutarties reikalavimų dėl suteiktų 

maitinimo paslaugų tiekimo kokybės ir kainų, 

jei ne – ar taikytos sutartyje numatytos 

sankcijos; 

 mokėjimai tiekėjui atlikti pagal sutartyje 

nustatytas aiškias, suprantamas ir Viešųjų 

pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką 

atitinkančias kainodaros taisykles; 

 atlikti sutarčių pakeitimai pagal sutarties ir 

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

reikalavimus; 

 kontroliuojamas KMSA su nevalstybinėmis 

ugdymo įstaigomis sudarytų sutarčių sąlygų 

vykdymas dėl nemokamam vaikų maitinimui 

skirtų lėšų naudojimo. 
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 15-os įstaigų maitinimo valgiaraščių atitiktį pirkimo  ir 

sutarčių sąlygoms (100 proc.);; 

 su sutarčių vykdymu susijusių dokumentų (apskaitos 

registrų, sąskaitų faktūrų, nemokamą maitinimą 

gaunančių mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalus ir kitų dokumentų, numatytų 

sutarties sąlygose) duomenis; 

 KMSA su 2 nevalstybinėmis švietimo įstaigomis lėšų 

naudojimo sutartis; 

 - 2 nevalstybinių švietimo įstaigų pateiktus duomenis 

apie lėšų panaudojimą (sąmatas, paraiškas, ataskaitas, 

nemokamą maitinimą gaunančių mokinių nemokamo 

maitinimo registravimo žurnalus ir kt.)‘; 

 15-os KMS bendrojo ugdymo ir 2 nevalstybinių 

švietimo įstaigų pateiktus atsakymus į Tarnybos 

pateiktą klausimyną. 

Stebėjimas 

Atlikome 15-os bendrojo ugdymo švietimo įstaigų valgyklų 

patalpų, informacinių stendų, vaikų ir mokinių maitinimo 

valgiaraščių apžiūras:  

- 2022-03-22 Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje, Klaipėdos 

Liudviko Stulpino progimnazijoje,  Klaipėdos „Pajūrio“ 

progimnazijoje, Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje,  Klaipėdos 

Prano Mašioto progimnazijoje, Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijoje; 

- 2022-03-23 Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje, Klaipėdos 

Vydūno gimnazijoje, Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje;  

- 2022-03-24 Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje; Klaipėdos 

„Aitvaro“ gimnazijoje, Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijoje; 

- 2022-03-28 Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, 

Klaipėdos Vitės progimnazijoje, Klaipėdos "Verdenės" 

progimnazijoje. 

Skaičiavimas 

Atlikome aritmetinius veiksmus – perskaičiavome sutartyse 

numatytus ir tiekėjų PVM sąskaitose faktūrose pateiktus 

nemokamo maitinimo įkainius (vaikų skaičių, paslaugos 

įkainius). 

Pokalbis 

Bendravome su 15-os KMS bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 

atsakingais darbuotojais. 

3.2. Maisto 

produktų 

įsigijimo sutarčių 

vykdymo 

kontrolė 

ikimokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

įstaigose 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 Viešųjų pirkimų įstatymą; 

 Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką; 

 Maisto produktų pirkimų gaires; 

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą; 

 11-os KMS ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo 

įstaigų vadovų patvirtintų viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašus; 

 11-os KMS ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo 

įstaigų sudarytas maisto produktų pirkimo sutartis. 

Duomenų analizė 

Analizavome: 

 2019-2021 m. 11-os KMS ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo švietimo įstaigų vadovų sudarytas maisto 

produktų pikrkimo sutartis (tas pačias 11-a sutarčių, 

dėl kurių sudarymo buvo vertinami viešieji pirkimai):  

 11-os sutarčių sąlygų atitiktį pirkimo sąlygoms; 

 sutarčių vykdymo kontrolės procedūras; 

 su sutarčių vykdymu susijusių dokumentų (apskaitos 

registrų, sąskaitų faktūrų, nemokamą maitinimą 

gaunančių mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalus ir kitų dokumentų, numatytų 

sutarties sąlygose) duomenis; 

Įvertinti, ar: 

 yra paskirti atsakingi darbuotojai, atliekantys 

maisto produktų įsigijimo sutarčių vykdymo 

kontrolę; 

 sutarties vykdymo metu kontroliavo ar 

tiekiamos sutartyje numatytos prekės; 

 nustačius sutarčių sąlygų nesilaikymo atvejus 

reikalavo tinkamai įvykdyti prievolę ir taikė 

sutartyje numatytas sankcijas; 

 mokėjimai tiekėjui atlikti pagal sutartyje 

nustatytas aiškias, suprantamas ir Viešųjų 

pirkimų tarnybos patvirtintą metodiką 

atitinkančias kainodaros taisykles; 

 sutartyje numatytos maisto produktų kainos 

atitinka nurodytas mokėjimo dokumentuose; 

 atlikti sutarčių pakeitimai pagal sutarties ir 

Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 

reikalavimus. 

 



69 

 

 pirkimo sąlygose, sutartyje, pasiūlyme, prekių 

specifikacijose ir PVM sąskaitose faktūrose nurodytų 

maisto produktų savybių, kiekio, kainų atitiktį; 

 nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašų 

duomenis, paskelbtus Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos portale; 

 11-os KMS ikimokyklinio ir pradinio ugdymo švietimo 

įstaigų pateiktus atsakymus į Tarnybos pateiktą 

klausimyną. 

Pokalbis 

Bendravome su 11-os KMS ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

švietimo įstaigų atsakingais darbuotojais. 

4. Neužtikrinama 

teikiamų vaikų ir 

mokinių 

maitinimo 

paslaugų ir 

maisto produktų 

KMS švietimo 

įstaigose kokybė 

Dokumentų peržiūra 

Nagrinėjome: 

 Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą; 

 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių rengimo ir 

naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019-03-15 

įsakymu Nr. J-46; 

 26-ių KMS švietimo įstaigų valgiaraščius; 

 26-ių KMS švietimo įstaigų Valgiaraščių ir vaikų 

maitinimo atitikties patikrinimo žurnalus. 

Duomenų analizė 

Analizavome: 

 

 2019-2021 m. KMSA Švietimo skyriaus KMS švietimo 

įstaigose atliktų maitinimo organizavimo patikrinimų 

išvadas;  

 26-ių KMS švietimo įstaigų vaikų maitinimo valgiaraščių 

atitiktį Vaikų tvarkos aprašo reikalavimams; 

 26-ių KMS švietimo įstaigų visuomenės sveikatos 

specialistų pildytų Valgiaraščių ir vaikų maitinimo 

atitikties patikrinimo žurnalų įrašus; 

 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos 

departamento pateiktus duomenis apie 2019-2021 m. 

atliktus maitinimo organizavimo patikrinimus ir jų 

rezultatus; 

 26-ių KMS švietimo įstaigų pateiktus duomenis apie 

maisto atliekų stebėseną bei priimtus sprendimus‘ 

 26-ių KMS švietimo įstaigų pateiktus atsakymus į 

Tarnybos pateiktą klausimyną. 

Stebėjimas 

 Atlikome 15-os bendrojo ugdymo švietimo įstaigų 

valgyklų patalpų, informacinių stendų, vaikų ir mokinių 

maitinimo valgiaraščių apžiūras. 

Pokalbis 

Bendravome su 26-ių KMS švietimo įstaigų atsakingais 

darbuotojais bei visuomenės sveikatos specialistais. 

Įvertinti, ar: 

 vaikų maitinimas organizuotas siekiant 

užtikrinti sveikatai palankią mitybą ir geriausią 

kokybę; 

 pakankama vaikų/mokinių maitinimo 

paslaugas ir maisto produktus teikiančių 

įstaigų kokybės kontrolė; 

 siekiama, kad vaikų mityba būtų tvari – 

mažinanti maisto švaistymą.  
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Audito ataskaitos „Vaikų ir mokinių 

maitinimo organizavimas Klaipėdos miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose“ 2 priedas 

Atrinktų audituoti subjektų sąrašas 

 

Eil. Nr. Subjektas 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 

2. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras 

3. Klaipėdos Vydūno gimnazija 

4. Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija 

5. Klaipėdos Baltijos gimnazija 

6. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija 

7. Klaipėdos Jūrų kadetų mokykla 

8. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija 

9. Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazija 

10. Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija 

11. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija 

12. Klaipėdos Simono Dacho progimnazija 

13. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazija 

14. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija 

15. Klaipėdos „Versmės“ progimnazija 

16. Klaipėdos Vitės progimnazija 

17. Klaipėdos „Vyturio“ progimnazija 

18. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pakalnutė“ 

19. Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis 

20. Klaipėdos lopšelis-darželis „Čiauškutė“ 

21. Klaipėdos  lopšelis „Gintarėlis“ 

22. Klaipėdos lopšelis-darželis „Pingvinukas“ 

23. Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ 

24. Klaipėdos lopšelis-darželis „Sakalėlis“ 

25. Klaipėdos lopšelis-darželis„Traukinukas“ 

26. Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“ 

27. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“ 

28. Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“ 

29. VšĮ “Vaivorykštės tako” gimnazija  

30. UAB "Mažasis Klaipėdos licėjus" 
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Audito ataskaitos „Vaikų ir mokinių 

maitinimo organizavimas Klaipėdos miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose“ 3 priedas 

Įstaigoms audito metu pateiktos rekomendacijos ir jų įgyvendinimo būklė 

Eil. Nr.  Rekomendacija Įstaiga, kuriai 

pateikta 

rekomendacija 

Rekomendacijos įgyvendinimo 

priemonės 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo ir informavimo 

apie įgyvendinimą data 

1. KMS tarybos 2012-11-29 

sprendimu Nr. T2-281 patvirtintą 

Maitinimo organizavimo 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

tvarkos aprašą (2015-07-30  Nr. 

T2-183 ir 2017-12-21 Nr. T2-330 

sprendimų redakcijos) atnaujinti 

pagal LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. 

V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo 

(2018-06-27 įsakymo Nr. V-740 

redakcija su vėlesniais 

pakeitimais) pasikeitusius 

reikalavimus, patikslinti pagal 

tikrąjį BĮ Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuras 

pavadinimą bei nustatyti 

maitinimo organizavimo proceso 

priežiūros ir kontrolės 

funkcijas/vidaus kontrolės 

procedūras, apimančias visą KMS 

BĮ maitinimo organizavimo 

procesą, jas priskiriant 

konkretiems KMSA struktūriniams 

padaliniams. 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija 

Bus parengtas   Maitinimo 

organizavimo Klaipėdos miesto 

savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose tvarkos aprašas 

vadovaujantis pasikeitusiais 

reikalavimais, sąvokomis ir 

pavadinimais. 

Pateikta 2022-02-24 

numatyta įgyvendinti iki 

2022-09-30 

 

 

2. KMS tarybos 2016-05-26 

sprendimu Nr. T2-150 patvirtintą 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos 

aprašą (2020-05-21 sprendimo 

Nr. T2-113 redakcija) patikslinti 

pagal LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. 

V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo 

(2018-06-27 įsakymo Nr. V-740 

redakcija su vėlesniais 

pakeitimais), LR SAM 1999-11-25 

įsakymu Nr. 510 „Dėl 

rekomenduojamų paros maistinių 

medžiagų ir energijos normų 

patvirtinimo“ visus pasikeitusius 

reikalavimus bei patikslinti tvarkos 

apraše nurodyto dietisto 

pareigybės pavadinimą. 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija 

Bus patikslintas KMS tarybos 2016-

05-26 sprendimu Nr. T2-150 

patvirtintas Visuomenės sveikatos 

priežiūros organizavimo mokykloje 

tvarkos aprašas (2020-05-21 

sprendimo Nr. T2-113 redakcija). 

Pateikta 2022-02-24 

numatyta įgyvendinti iki 

2022-05-30, įgyvendinta 

aprašas patikslintas KMS 
tarybos 2022-04-28 

sprendimu Nr. T2-91 „Dėl 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2016 

m. gegužės 26 d. 

sprendimu Nr. T2-150 „Dėl 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros organizavimo 

švietimo įstaigose“ 

pakeitimo“. 

 

 

3. KMSA direktoriaus 2011-04-26 

įsakymu Nr. AD1-792 patvirtintos 

KMS biudžeto lėšų poreikio 

mokinių nemokamo maitinimo 

patiekalų gamybos išlaidoms 

dengti planavimo ir jų 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija 

Patikslinta KMSA direktoriaus 2011-

04-26 įsakymu Nr. AD1-792 

patvirtinta KMSA biudžeto lėšų 

poreikio mokinių nemokamo 

maitinimo patiekalų gamybos 

išlaidoms dengti planavimo ir jų 

Pateikta 2022-02-24 

numatyta įgyvendinti iki 

2022-06-30, įgyvendinta 

2022-06-22 
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paskirstymo mokykloms 

metodikos (2014-10-23 įsakymo 

Nr. AD1-3164 redakcija) nuostatas 

atnaujinti, atsižvelgiant į šiuo 

metu galiojančią KMSA 

organizacinę struktūrą. 

paskirstymo mokykloms metodika 

(2014-10-23 įsakymo Nr. AD1-3164 

redakcija). 

4. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti nepaskelbtą susitarimą 

dėl sutarties pratęsimo ir 

laimėjusio dalyvio pasiūlymą. 

Klaipėdos 

"Aitvaro" 

gimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti nepaskelbtas susitarimas 

dėl sutarties pratęsimo ir laimėjusio 

dalyvio pasiūlymas. 

Pateikta 2022-03-10 

Įgyvendinta  2022-03-14 

(paskelbtos sutartys) ir 2022-

04-07 (paskelbtas viešąjį 

pirkimą laimėjusio dalyvio 

pasiūlymas). 

5. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų procese 

dalyvaujančius asmenis 

(organizatorius, viešųjų pirkimų 

komisijos narius) Vyriausiajai 

tarnybinės etikos komisijai 

pateikti privačių interesų 

deklaracijas ir tinkamai deklaruoti 

savo kaip viešųjų pirkimų komisijų 

narių, organizatorių statusą. 

Klaipėdos 

"Aitvaro" 

gimnazija 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų komisijų nario ir 

organizatoriaus statusas. 

Pateikta 2022-04-28 

Įgyvendinta  2022-04-29 

 

6. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

Klaipėdos Baltijos 

gimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Pateikta 2022-03-14 

Įgyvendinta 2022-03-17 

7. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

sveikatai palankios mitybos 

organizavimą,   patikslinti Covid-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą 

32.3 p.p. pagal  LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo (2018-06-27 

įsakymo Nr. V-740 redakcija su 

vėlesniais pakeitimais)  33 p. 

reikalavimus. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazija 

Bus patikslintas  Klaipėdos Vydūno 

gimnazijos direktoriaus 2021-08-30 

įsakymu Nr. V1-112 patvirtinto 

Covid-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą 32.3 

p.p. –  organizuoti pietus ne vėliau 

kaip praėjus 4 val. nuo pamokų 

pradžios. 

Pateikta 2022-04-11 

Įgyvendinta 2022-04-12 

 

8. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų 

procese dalyvaujančius asmenis 

(viešųjų pirkimų komisijos narius) 

Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai pateikti privačių 

interesų deklaracijas ir tinkamai 

deklaruoti savo kaip viešųjų 

pirkimų komisijų narių statusą 

https://pinreg tinklalapyje. 

Klaipėdos Vydūno 

gimnazija 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų komisijų narių 

statusas. 

Pateikta 2022-05-04 

Įgyvendinta 2022-06-08 

 

9. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją. 

Klaipėdos 

"Vėtrungės" 

gimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-29 

Įgyvendinta 2022-03-29 

10. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

sutartį, sutarčių priedus ir 

laimėjusio dalyvio pasiūlymą. 

Klaipėdos 

"Vėtrungės" 

gimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinta sutartis, sutarties priedai ir 

laimėjusio dalyvio pasiūlymas. 

Pateikta 2022-03-14 

Įgyvendinta 2022-03-18 

 

https://pinreg/
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11. Pateikti privačių interesų 

deklaraciją tinkamai deklaruoti 

savo kaip viešųjų pirkimų 

iniciatoriaus/organizatoriaus 

statusą https://pinreg tinklalapyje. 

Klaipėdos 

"Vėtrungės" 

gimnazija 

Bus pateikta privačių interesų 

deklaracija. 

Pateikta 2022-05-09 

Įgyvendinta 2022-05-10 

12. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją. 

Klaipėdos 

Liudviko Stulpino 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-29 

Įgyvendinta 2022-03-31 

13. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti sutarties priedus. 

Klaipėdos 

Liudviko Stulpino 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti sutarties priedai. 

Pateikta 2022-03-14 

Įgyvendinta 2022-03-18 

14. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją. 

Klaipėdos 

„Pajūrio“ 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-29 

Įgyvendinta 2022-03-29 

 

15. Siekiant užtikrinti vaikų/mokinių 

sveikatai palankios mitybos 

organizavimą, patikslinti 

„Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazijos Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą 

progimnazijoje“ 36 punktą. 

Klaipėdos Prano 

Mašioto 

progimnazija 

Bus patikslintas  Klaipėdos Prano 

Mašioto progimnazijos direktoriaus 

2021-09-07 įsakymu Nr. V-36 

patvirtinto „Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazijos Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių plano organizuojant 

ugdymo procesą progimnazijoje“ 36 

p. –  organizuoti pietus ne vėliau kaip 

praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. 

Pateikta 2022-04-12 

Įgyvendinta 2022-04-15 

16. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti sutarties priedus. 

Klaipėdos Prano 

Mašioto 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti sutarties priedai. 

Pateikta 2022-03-14 

Įgyvendinta 2022-03-17 

17. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją. 

Klaipėdos 

„Santarvės“ 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-24 

Įgyvendinta 2022-04-11 

 

 

18. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

sveikatai palankios mitybos 

organizavimą,   patikslinti Covid-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą 

42 punktą pagal  LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo (2018-06-27 

įsakymo Nr. V-740 redakcija su 

vėlesniais pakeitimais)  33 p. 

reikalavimus. 

Klaipėdos 

„Santarvės“ 

progimnazija 

Bus patikslintas  Klaipėdos 

„Santarvės“ progimnazijos 

direktoriaus 2021-09-08 įsakymu Nr. 

V-52 patvirtinto Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių plano organizuojant 

ugdymo procesą 42 p. –  organizuoti 

pietus ne anksčiau kaip 2,5 val. ir ne 

vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų 

pradžios. 

 

Pateikta ir įgyvendinta 2022-

04-12 

 

19. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti nepaskelbtas sudarytas 

Klaipėdos 

„Santarvės“ 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti nepaskelbtos maitinimo 

Pateikta 2022-03-10 

Įgyvendinta 2022-04-11 

 



74 

 

maitinimo paslaugų sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

paslaugų sutartys ir laimėjusių 

dalyvių pasiūlymai. 

 

20. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją  (nepaskelbtas 11 m. 

ir vyresnių vaikų valgiaraštis) 

Klaipėdos 

„Smeltės“ 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-22, 

Įgyvendinta 2022-04-05 

21. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti nepaskelbtas sudarytas 

maitinimo paslaugų sutartis ir 

laimėjusių dalyvių pasiūlymus. 

Klaipėdos 

„Smeltės“ 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti nepaskelbtos maitinimo 

paslaugų sutartys ir laimėjusių 

dalyvių pasiūlymai. 

 

Pateikta 2022-03-10 

Įgyvendinta 2022-05-18 

 

 

22. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją: 11 m. ir vyresnių 

mokinių valgiaraščiai; Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas arba nuoroda į jį. 

Klaipėdos 

„Verdenės“ 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-28 

Įgyvendinta 2022-03-28 

23. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

sveikatai palankios mitybos 

organizavimą,   patikslinti Covid-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą 

38 punktą pagal  LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo (2018-06-27 

įsakymo Nr. V-740 redakcija su 

vėlesniais pakeitimais)  33 p. 

reikalavimus. 

Klaipėdos 

„Verdenės“ 

progimnazija 

Bus patikslintas  Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazijos 

direktoriaus 2020-08-28 įsakymu Nr. 

VI-47 patvirtinto Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių plano organizuojant 

ugdymo procesą 38 p. –  organizuoti 

pietus ne vėliau kaip praėjus 4 val. 

nuo pamokų pradžios. 

 

Pateikta 2022-04-11 

Įgyvendinta 2022-04-12 

24. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti nepaskelbtus – 

maitinimo paslaugų sutarties 

susitarimą dėl sutarties 

pratęsimo ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus. 

Klaipėdos 

„Verdenės“ 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti nepaskelbti – maitinimo 

paslaugų sutarties susitarimas dėl 

sutarties pratęsimo ir laimėjusių 

dalyvių pasiūlymai. 

 

Pateikta 2022-03-10 

Įgyvendinta 2022-03-15 

 

25. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją:  Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas 

arba nuoroda į jį. 

Klaipėdos 

„Versmės“ 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-29 

Įgyvendinta 2022-03-31 

 

26. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

sveikatai palankios mitybos 

organizavimą,   patikslinti 

„Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos COVID-19 ligos 

Klaipėdos 

„Versmės“ 

progimnazija 

Bus patikslintas  Klaipėdos „Versmės“ 

progimnazijos direktoriaus 2021-08-

31 įsakymu Nr. V1-22 patvirtinto 

„Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos 

COVID-19 ligos (koronaviruso 

Pateikta 2022-04-12 

Įgyvendinta 2022-04-25 
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(koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių plano organizuojant 

ugdymo procesą“ 38 punktą 

pagal  LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. 

V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo 

(2018-06-27 įsakymo Nr. V-740 

redakcija su vėlesniais 

pakeitimais)  33 p. reikalavimus. 

infekcijos) valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą“ 39 

p. –  organizuoti pietus ne anksčiau 

nei 2,5 val. ir ne vėliau kaip 4 val. nuo 

pamokų pradžios. 

27. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

nepaskelbtus sutarties priedus. 

Klaipėdos 

„Versmės“ 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti nepaskelbti sutarties 

priedai. 

Pateikta 2022-03-14 

Įgyvendinta 2022-03-17 

28. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją: 11 m. ir vyresnių 

mokinių valgiaraščiai. 

 

Klaipėdos Vitės 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-28, 

Įgyvendinta 2022-03-28 

29. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti nepaskelbtą laimėjusio 

dalyvio pasiūlymą. 

Klaipėdos Vitės 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešintas laimėjusio dalyvio 

pasiūlymas. 

 

Pateikta 2022-03-10 

Įgyvendinta 2022-03-21 

 

30. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų 

procese dalyvaujantį asmenįs 

(viešųjų pirkimų komisijos 

pirmininką) Vyriausiajai 

tarnybinės etikos komisijai 

pateikti privačių interesų 

deklaracijas ir tinkamai deklaruoti 

savo kaip viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininko statusą 

https://pinreg tinklalapyje. 

Klaipėdos Vitės 

progimnazija 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų komisijų narių 

statusas. 

Pateikta 2022-05-24 

Įgyvendinta 2022-05-25 

 

31. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją:  Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas 

arba nuoroda į jį, duomenys apie 

juridinį asmenį, teikiantį vaikų 

maitinimo teikimo paslaugas. 

Klaipėdos 

„Vyturio“ 

progimnazija 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-03-29 

Įgyvendinta 2022-03-29 

32. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

sveikatai palankios mitybos 

organizavimą,   patikslinti 

"Klaipėdos "Vyturio" 

progimnazijos Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių plano organizuojant 

ugdymo procesą" 33 ir 41 p. pagal  

LR Sveikatos apsaugos ministro 

2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 

patvirtinto Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo 

Klaipėdos 

„Vyturio“ 

progimnazija 

Bus patikslintas  2021-09-10 

direktoriaus įsakymu Nr. V-79-1 

patvirtinto "Klaipėdos "Vyturio" 

progimnazijos Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) valdymo 

priemonių plano organizuojant 

ugdymo procesą" 33 ir 41 p. –  

organizuoti pietus ne anksčiau kaip 

2,5 val. nuo pamokų pradžios. 

Pateikta 2022-04-13 

Įgyvendinta 2022-04-26 
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(2018-06-27 įsakymo Nr. V-740 

redakcija su vėlesniais 

pakeitimais)  33 p. reikalavimus. 

33. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

nepaskelbtas sutartis ir 

laimėjusius dalyvių pasiūlymus. 

Klaipėdos 

„Vyturio“ 

progimnazija 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešintos sutartys ir laimėję dalyvių 

pasiūlymai. 

Pateikta 2022-03-14 

įgyvendinta iš dalies: 

paviešintos sutartys, tačiau 

nepaviešinti tiekėjo 

pasiūlymas ir sutarties 

priedai, įstaiga šių 

dokumentų neišsaugojo 

34. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

sveikatai palankios mitybos 

organizavimą,   patikslinti Covid-

19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo proceso 

nuostatas pagal  LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2011-11-11 

įsakymu Nr. V-964 patvirtinto 

Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo (2018-06-27 

įsakymo Nr. V-740 redakcija su 

vėlesniais pakeitimais)  33 p. 

reikalavimus. 

Klaipėdos Jūrų 

kadetų mokykla  

Bus patikslintas   Klaipėdos  Jūrų 

kadetų mokyklos direktoriaus 2020-

08-28 įsakymu Nr. VI-48 patvirtinto 

Covid-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) valdymo priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą 

nuostatos –  organizuoti pietus ne 

vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų 

pradžios. 

 

Pateikta 2022-04-11 

Įgyvendinta 2022-04-13 

35. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti nepaskelbtus 3 

susitarimus dėl sutarties 

pratęsimo. 

Klaipėdos Jūrų 

kadetų mokykla 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti 2019-08-26 sutarties Nr. 

MS-2019-006 pakeitimai. 

Pateikta 2022-03-10 

Įgyvendinta 2022-03-24 

 

36. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų 

procese dalyvaujančius asmenis 

(organizatorius, viešųjų pirkimų 

komisijos narius) Vyriausiajai 

tarnybinės etikos komisijai 

pateikti privačių interesų 

deklaracijas ir tinkamai deklaruoti 

savo kaip viešųjų pirkimų 

komisijų narių, organizatorių 

statusą. 

Klaipėdos Jūrų 

kadetų mokykla 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų komisijų narių 

statusas. 

Pateikta 2022-05-03, 

įgyvendinta 2022-06-08 

37. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją:  duomenys apie 

juridinį/fizinį asmenį, teikiantį 

maisto produktus. 

 

Klaipėdos 

mokykla- darželis 

"Varpelis“ 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-04-05 

Įgyvendinta 2022-04-06 

38. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

pilną tiekėjo pasiūlymą. 

Klaipėdos 

mokykla- darželis 

"Varpelis“ 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešintas laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-10 

Įgyvendinta 2022-06-10 

 

39. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Čiauškutė" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta ir įgyvendinta 

2022-04-06 

https://pinreg/
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informaciją:  informacija apie 

vaikų maitinimo organizavimo 

sąlygas karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio laikotarpiu. 

 

40.  Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų 

procese dalyvaujančius asmenis 

(viešųjų pirkimų komisijos narius) 

Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai pateikti privačių 

interesų deklaracijas ir tinkamai 

deklaruoti savo kaip viešųjų 

pirkimų komisijų narių, statusą. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Čiauškutė" 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų komisijų narių 

statusas. 

Pateikta 2022-06-14, 

įgyvendinta 2022-06-15 

 

41. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

nepaskelbtą laimėjusio dalyvio 

pasiūlymą 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Čiauškutė" 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešintas laimėjusio dalyvio 

pasiūlymas. 

Pateikta ir įgyvendinta 

2022-06-08 

 

 

42. 

 

Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją.   

Klaipėdos darželis 

"Gintarėlis" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija, bus  paskelbta aktuali 

Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo redakcija; informacija 

apie vaikų maitinimo organizavimo 

sąlygas karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio laikotarpiu. 

 

Pateikta 2022-04-06 

Įgyvendinta 2022-04-28 

43. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. 

Klaipėdos darželis 

"Gintarėlis" 

CVP IS paviešintas laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-14 

Įgyvendinta 2022-06-17 

 

44. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, Įstaigos 

interneto svetainėje paskelbti su 

mokinių maitinimu susijusią visą 

privalomą skelbti informaciją –  

apie juridinį/fizinį asmenį, teikiantį 

maisto produktus 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Vyturėlis" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-04-26 

Įgyvendinta 2022-04-28 

 

 

 

45. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų 

procese dalyvaujančius asmenis 

Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai pateikti privačių 

interesų deklaracijas ir tinkamai 

deklaruoti savo kaip viešųjų 

pirkimų organizatoriaus, statusą  

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Vyturėlis“ 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų organizatoriaus 

statusas.  

Pateikta 2022-06-14 

Įgyvendinta 2022-06-15 
 

46. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

nepaskelbtą sutartį bei laimėjusio 

dalyvio pasiūlymą 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

„Vyturėlis“ 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti sutartis bei  laimėjusio 

dalyvio pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-14 

Įgyvendinta 2022-06-15 
 

47. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Pakalnutė" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija: Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas arba 

nuoroda į jį, duomenys apie 

juridinį/fizinį asmenį, teikiantį 

Pateikta 2022-04-06. 

Įgyvendinta 2022-04-08 
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susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją. 

maisto produktus; informacija apie 

vaikų maitinimo organizavimo 

sąlygas karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio laikotarpiu. 

 

48. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti tiekėjo pasiūlyme 

pateiktas pieno produktų kainas 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Pakalnutė" 

Bus paviešintos CVP IS, paskelbtame 

tiekėjo pasiūlyme nepaviešintos 

maisto produktų kainos. 

Pateikta 2022-06-08 

Įgyvendinta 2022-06-08 

 

49. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Pingvinukas 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija: Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas arba 

nuoroda į jį, duomenys apie 

juridinį/fizinį asmenį, teikiantį 

maisto produktus; informacija apie 

vaikų maitinimo organizavimo 

sąlygas karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio laikotarpiu. 

 

Pateikta 2022-04-06 

Įgyvendinta 2022-04-07 

50. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų 

procese dalyvaujančius asmenis 

(viešųjų pirkimų komisijos narius) 

Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai pateikti privačių 

interesų deklaracijas ir tinkamai 

deklaruoti savo kaip viešųjų 

pirkimų komisijų narių, statusą 

bei užpildyti nešališkumo 

deklaracijas. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Pingvinukas“ 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų komisijų narių 

statusas bei užpildytos nešališkumo 

deklaracijos. 

Pateikta 2022-06-14 

Įgyvendinta 2022-06-27 
 

51. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

nepaskelbtą sutartį bei laimėjusio 

dalyvio pasiūlymą 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Pingvinukas“ 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešint sutartis bei  laimėjusio 

dalyvio pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-14 

Įgyvendinta 2022-06-28 
 

52. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Radastėlė" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija:  Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas arba 

nuoroda į jį, duomenys apie 

juridinį/fizinį asmenį, teikiantį 

maisto produktus. 

 

Pateikta 2022-04-06 

Įgyvendinta 2022-04-06 

53. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

sudarytą sutartį ir laimėjusio 

tiekėjo pasiūlymą. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Radastėlė" 

CVP IS paskelbta 2020-04-02 Sutartis 

Nr. 20 ir laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-13 

Įgyvendinta 2022-06-13 

 

54. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

,,Sakalėlis" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi visa privaloma skelbti 

informacija:  aktuali Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo 

redakcija. 

Pateikta 2022-04-06 

Įgyvendinta 2022-04-08 

55. Siekiant užkirsti kelią pirkimuose 

kylantiems interesų konfliktams, 

įpareigoti viešųjų pirkimų 

procese dalyvaujančius asmenis 

Vyriausiajai tarnybinės etikos 

komisijai pateikti privačių 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Sakalėlis“ 

https://pinreg tinklalapyje bus  

pateiktos privačių interesų 

deklaracijos ir tinkamai deklaruotas 

viešųjų pirkimų organizatoriaus 

statusas.  

Pateikta 2022-06-14 

Įgyvendinta 2022-06-20 
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interesų deklaracijas ir tinkamai 

deklaruoti savo kaip viešųjų 

pirkimų organizatoriaus, statusą.  

56. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

nepaskelbtą sutartį bei laimėjusio 

dalyvio pasiūlymą. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Sakalėlis“ 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje bus 

paviešinti sutartis bei  laimėjusio 

dalyvio pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-14 

Įgyvendinta 2022-06-20 
 

57. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, Įstaigos 

interneto svetainėje paskelbti su 

mokinių maitinimu susijusią visą 

privalomą skelbti informaciją  apie 

vaikų maitinimo organizavimo 

sąlygas karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio laikotarpiu. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Traukinukas" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija.   

Pateikta 2022-04-06 

Įgyvendinta 2022-04-06 

58. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Traukinukas" 

CVP IS paviešintas laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-13 

Įgyvendinta 2022-06-15 

59. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją – apie juridinį/fizinį 

asmenį, teikiantį maisto 

produktus. 

 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Žilvitis" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-04-06 

Įgyvendinta 2022-04-06 

60. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

paviešinti sudarytą sutartį ir 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Žilvitis" 

CVP IS paviešinta 2021-08-27 Prekių 

viešojo pirkimo-pardavimo sutartis 

Nr. 124 ir laimėjusio tiekėjo 

pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-13 

Įgyvendinta 2022-06-30 

 

61. Siekiant užtikrinti vaikų/ mokinių 

tėvų bei visuomenės teisę gauti 

aktualią informaciją, susijusią su 

vaikų/mokinių maitinimu, 

Įstaigos interneto svetainėje 

paskelbti su mokinių maitinimu 

susijusią visą privalomą skelbti 

informaciją – duomenis apie 

juridinį/fizinį asmenį, teikiantį 

maisto produktus. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Žuvėdra" 

Įstaigos interneto svetainėje bus 

paskelbta su mokinių maitinimu 

susijusi  visa privaloma skelbti 

informacija. 

Pateikta 2022-04-06 

Įgyvendinta 2022-04-10 

62. Įpareigoti viešųjų pirkimų procese 

dalyvaujantį asmenį 

(organizatorių) Vyriausiajai 

tarnybinės etikos komisijai 

pateikti privačių interesų 

deklaraciją ir tinkamai deklaruoti 

savo kaip viešųjų pirkimų 

organizatoriaus statusą. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Žuvėdra" 

Bus pateikta direktoriaus 

pavaduotojo privačių interesų 

deklaracija. 

Pateikta 2022-06-13 

Įgyvendinta 2022-06-13 

63. Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje paviešinti 

laimėjusio tiekėjo pasiūlymą. 

Klaipėdos 

lopšelis-darželis 

"Žuvėdra" 

CVP IS bus paskelbtas laimėjusio 

tiekėjo pasiūlymas. 

Pateikta 2022-06-13 

Įgyvendinta 2022-06-14 


