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SANTRAUKA
Maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ugdymą pagal ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, yra viena iš
savarankiškųjų savivaldybės funkcijų 1. Mokiniams, negaunantiems nemokamo maitinimo turi
būti sudarytos sąlygos įsigyti šilto maisto. Maitinimo paslaugą savivaldybėje teikia 13
biudžetinių įstaigų. Maitinimo paslaugą teikia pačios biudžetinės įstaigos (paslauga nėra
perkama). Maisto produktų pirkimą organizuoja kiekviena įstaiga atskirai. 2018-2020 m. I
pusm. laikotarpiu maitinimo organizavimui sunaudota maisto produktų už 1140,2 tūkst. Eurų.
Už mokamas maitinimo paslaugas gauta 558,7 tūkst. Eurų. Siekdami įvertinti, ar Joniškio
rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos maitinimą organizuoja pagal teisės aktų reikalavimus,
o tam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito
tarnyba nusprendė atlikti atitikties ir veiklos auditą. Atlikdami auditą kėlėme klausimus: ar
maitinimas organizuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų; ar maitinimui skirtos lėšos
naudojamos ekonomiškai; ar maitinimo proceso organizavimas užtikrina ekonomišką ir
racionalų lėšų naudojimą.
PAGRINDINIAI AUDITO METU NUSTATYTI DALYKAI
1. Ar maitinimas organizuojamas laikantis teisės aktų reikalavimu:
1.1 Visų įstaigų nuostatuose yra nurodyta maitinimo paslaugos teikimas; visos įstaigos turėjo
leidimus – higienos pasus; visos įstaigos turėjo maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus;
Visos įstaigos buvo patvirtinusios ir interneto svetainėje paskelbusios nemokamo maitinimo
organizavimo tvarkas; Visos 8 įstaigos teikiančios mokamo maitinimo paslaugas už grynus
pinigus buvo patvirtinusios mokamo maitinimo organizavimo tvarkas ir patalpinusios
interneto svetainėje; (1.1.1-1.1.4 sk. 9 – 10 psl.)
1.2 6 iš 9 įstaigų mokiniams nesudarytos sąlygos gauti arba valgiaraščiuose nepažymėti
tausojantys ir augaliniai patiekalai. (1.1.5 sk. 13 psl.)
1.3 6 iš 9 pagrindinio ugdymo įstaigų, kai kuriems moksleivių srautams pietūs organizuojami
neatitinkant nustatytų grafikų, anksčiau nei 2,5 val. arba vėliau nei 4 val. nuo pamokų
pradžios. (1.1.5 sk. 12 psl.)

1

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07 Nr. I-533 2008-09-15 įstatymo Nr. X-1722
redakcija su pakeitimais) 6 str. 10 p.
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1.4 3 įstaigose iš 13 valgiaraščiuose pateikiama ne visa reikalaujama informacija (nenurodyti
arba nepilnai nurodyta patiekalų išeiga). (1.1.5 sk. 13 psl.)
1.5

Joniškio visuomenės sveikatos biuro specialistei netinkamai vykdo maitinimo
organizavimo priežiūrą švietimo įstaigose. (1.1.6 sk. 13 psl.)

2. Ar maitinimui skirtos lėšos naudojamos ekonomiškai
2.1 15 atvejų iš 56 arba 26,7 proc. (pirktų produktų preliminari vertė – 288.1 tūkst. eurų)
pasirinktas netinkamas pirkimo būdas. Maisto produktai pirkti neskelbiamos apklausos
būdu, nors apskaičiuota sutarties vertė laikotarpiui su pratęsimais, arba faktiškai nupirktas
prekių kiekis viršija 10000 eurų be PVM sumą ir reikėjo organizuoti skelbiamą apklausą.
(1.3.1 sk. 19 psl.)
2.2 14 atvejų iš 21, kai sutartys sudarytos iki 2 metų laikotarpiui, naudojant neskelbiamos
apklausos pirkimo būdą, sutarčių terminus pratęsus iki 3 m. laikotarpio, keistųsi pirkimo
būdas. Reikėtų organizuoti skelbiamą apklausą. (1.3.1 sk. 19 psl.)
2.3 5 iš 13 įstaigų, organizuodamos maisto produktų pirkimus apjungė skirtingus BVPŽ kodų
produktus į vieną pirkimą, taip galimai sumažindamos tiekėjų konkurenciją.
2.4

Organizavus centralizuotus pirkimus,

skaidant pirkimus kokybiniu pagrindu, iš 5

pagrindinių pieno produktų pirkimų, sutaupyta 12,1 tūkst. eurų. (1.3.1 sk. 21 psl.)
2.5

2 įstaigoms organizuojant skaidytą pirkimą kokybiniu pagrindu, bulves įsigijus tiesiogiai
iš ūkininko, bulvių kaina - 0,18 eurų. Kitose įstaigose bulvių kaina svyruoja nuo 0,30 iki
0,44 eurų už kilogramą. Nupirkus visą sutartyse numatytą kiekį bulvių po 0,18 eurų, būtų
sutaupyta 5,4 tūkst. eurų. (1.3.1 sk. 21 psl.)

2.6

1 eurui maisto produktų apdoroti vidutiniškai tenka yra 1,21 euro, arba gamybos kaštai 2,4
karto viršija Savivaldybės Tarybos nustatytą antkainį. (1.4 sk. 23 psl.)
3. Ar maitinimo proceso organizavimas užtikrina ekonomišką ir racionalų lėšų
naudojimą.

3.1

Nei viena įstaiga maitinimo organizavimo tvarkos aprašuose nėra apsprendusi maitinimo
organizavimo vidaus kontrolės procedūrų.(1.1.4 sk. 10 psl.)

3.2

2 įstaigos iš 13 (Kriukų pagrindinė mokykla ir Skaistgirio gimnazija) nėra apsprendusios
kaip organizuojamas maitinimas karantino, ekstremalios situacijos ar įvykio metu. (1.1.4
sk. 10 psl.)

3.3

Dvi įstaigos (Gataučių Marcės Katiliūtės ir „Saulės“ pagrindinės mokyklos)

iš 13

interneto svetainėje skelbė karantino metu teikiamų maisto paketų sudėtį. (1.1.5 sk. 12 psl.)
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3.4

5 iš 13 įstaigų (Lopšeliuose-darželiuose ir Žagarės specialiojoje mokykloje) sunaudoti
maisto produktai nurašomi pagal valgiaraščius ir valgiusių asmenų skaičių. Gataučių
pagrindinėje mokykloje vedama kiekinė maisto produktų apskaita. 53,8 proc. įstaigų (7 iš
13)

neturi tikslios informacijos apie pagamintų patiekalų kiekius, patiekalų gamybai

sunaudotų produktų kiekius,

bei nėra galimybės

kontroliuoti ar maisto produktų

nurašymas atitinka technologines korteles. (1.2.1 sk. 14 psl.)
3.5

Visos įstaigos atlieka maisto produktų ir įstaigos kasos inventorizacijas, tačiau netaiko kitų
patikrinimo priemonių, kaip pavyzdžiui netikėtų maisto produktų likučių ar valgyklos
kasos patikrinimų ir pan. (1.2.2 sk. 17 psl. 1.2.4 sk. 18 psl.)

3.6

3 iš 9 švietimo įstaigų kalkuliacinės kortelės nepatvirtintos įstaigos vadovo. (1.2.1 sk. 15
psl.)

3.7

„Saulės“ pagrindinėje mokykloje neperskaičiuotos kalkuliacinės kortelės, pasikeitus
produktų kainoms, kortelės sudarytos ne visiems į valgiaraščius įtrauktiems patiekalams.
(1.2.1 sk. 15 psl.)

3.8

Visose mokamą maitinimą teikiančiose įstaigose įdiegti kasos aparatai, 2 iš 8 mokamas
maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų („Aušros“ gimnazija ir „Saulės“ pagrindinė
mokykla), galima atsiskaityti nenaudojant grynųjų pinigų. (1.2.3 18 psl.)

REKOMENDACIJOS
1. Savivaldybės administracijai:
1.1 įvertinti galimybes ir organizuoti centralizuotus maisto produktų pirkimus, pagal
galimybes skaidant kiekybiniu ar kokybiniu požiūriais, siekiant užtikrinti kuo didesnę
tiekėjų konkurenciją ir mažesnes produktų kainas. (2.1 – 2.2 p.)
1.2 Ieškoti galimybių ir būdų maisto produktų apdorojimo kaštams sumažinti. (2.6 p.)
1.3 Ieškoti galimybių sudaryti sąlygas visose įstaigose atsiskaityti už mokamą maitinimą
nenaudojant grynųjų pinigų. (3.9 p.)
1.4 Ieškoti galimybių skaitmenizuoti patiekalų kalkuliacinių kortelių sudarymo procesą.
1.5 Inicijuoti įstaigų virtuvių darbuotojų mokymus, sveikatai palankaus maitinimo
organizavimo klausimais. (1.2 p. 3.8 p.)
1.6 Spręsti dėl galimybės gauti dietologo konsultacijas visoms maitinimo paslaugas
teikiančioms įstaigoms.(1.2 p., 1.4 p.)
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1.7 Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos aprašą2, įpareigojant įstaigų vadovus
nustatyti nuolat veikiančias kontrolės procedūras, įstaigos vadovui tvirtinti maisto
paketų sudėtį ir informaciją skelbti interneto svetainėse.
2.

„Saulės“ pagrindinei mokyklai peržiūrėti ir patvirtinti valgiaraščius, pagal

rekomenduojamas dienos energetines normas. Perskaičiuoti kalkuliacines korteles,
pasikeitus maisto produktų kainoms. Užtikrinant, kad kortelės būtų sudarytos visiems į
valgiaraščius įtrauktiems patiekalams. (3.8 p.)
3. Visoms maitinimo paslaugas teikiančioms biudžetinėms įstaigoms: patikslinti maitinimo
organizavimo tvarkų aprašus nustatant nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras.
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus, pasikeitus produktų
kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir
tvirtinamos parduodamų patiekalų kainos.) (3.1 p. 3.7 p. 3.8 p. 3,6 p. 3.5 p. 3.3 p.)
4.

Mato Slančiausko progimnazijai, Gasčiūnų, Kriukų, Gataučių Marcės Katiliūtės
pagrindinėms mokykloms, Skaistgirio peržiūrėti mokinių maitinimo grafikus, užtikrinant,
kad moksleiviai pietus gautų ne anksčiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau kaip 4 val. nuo pamokų
pradžios. (1.3 p.)

5. Mato Slančiausko progimnazijai, Gasčiūnų, Kriukų, „Saulės“ pagrindinėms mokykloms,
„Aušros“ gimnazijai, Žagarės specialiajai mokyklai teikti ir valgiaraščiuose nurodyti
tausojančius ir augalinius patiekalus. (1.2 p.)
6. Kriukų pagrindinei mokyklai ir Skaistgirio gimnazijai

vidaus norminiuose aktuose

apspręsti, kokia tvarka organizuojamas nemokamas maitinimas karantino ar ekstremalios
situacijos atveju. (3.2 p.)
7. Mato Slančiausko progimnazijai, Gasčiūnų, Kriukų, „Saulės“ pagrindinėms mokykloms,
„Aušros“, Skaistgirio ir Žagarės gimnazijoms užtikrinti, kad maisto produktų apskaita
atitiktų 8 VSAFAS „Atsargos“ reikalavimus. (3.5 p.)
8. Joniškio visuomenės sveikatos biurui užtikrinti, kad būtų vykdoma maitinimo priežiūra
savivaldybės švietimo įstaigose. (1.5 p.)

ĮŽANGA
Maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ugdymą pagal ikimokyklinio ir bendrojo lavinimo programas, yra viena iš
savarankiškųjų savivaldybės funkcijų 3. Maitinimo paslaugų organizavimas turi atitikti sveikatos
2

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. Nr. T-275 Dėl mokamo maitinimo organizavimo
Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
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apsaugos ministro nustatytus reikalavimus4. Savivaldybės pareiga – užtikrinti sveikatai palankią
vaikų mitybą, maisto saugą ir geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų
fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai, racionaliai ir ekonomiškai naudojant
maitinimo organizavimui skirtas lėšas.
Joniškio rajono švietimo įstaigose maitinimas organizuojamas maistą ruošiant įstaigų
darbuotojams, įstaigų virtuvėse. Kitų rajonų savivaldybėse maitinimo paslaugos teikimas
organizuojamas įvairiais būdais: perkama maitinimo paslauga, maistas gaminamas vietoje,
perkamas pagaminto maisto pristatymas, pagal sutartis maitinama kitoje savivaldybei
priklausančioje įstaigoje arba teikiamas pagamintas maistas. Maitinimo paslaugas perka pačios
įstaigos arba paslaugos perkamos centralizuotai5.
Mokiniams negaunantiems nemokamo maitinimo, švietimo įstaigose turi būti sudarytos
sąlygos nusipirkti maisto, todėl svarbu, kad būtų organizuojamas mokamas maitinimas. Joniškio
rajono savivaldybėje maitinimas organizuojamas 13 švietimo įstaigų (4 ikimokyklinės įstaigose
ir 9 bendrojo lavinimo įstaigose), 10 iš jų teikė mokamo maitinimo paslaugas (8 bendrojo
lavinimo ir 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigose).
Maitinimas organizuojamas ekonomiškai tuo atveju, kai įstaigos įsigyja tinkamos rūšies
ir kokybės reikiamą maisto produktų kiekį už mažiausią kainą, valdo savo išteklius, stengdamosi
mažinti veiklos sąnaudas. Vienas iš reikšmingų veiksnių yra viešieji pirkimai, kurie turėtų būti
tinkamai planuojami ir atliekami. Kitas veiksnys yra maisto gamybos išlaidos ir taikomos vidaus
kontrolės priemonės, siekiant užtikrinti maisto kokybę ir išvengti galimų vagysčių. Tinkama
maisto produktų apskaita ir maisto produktų inventorizacija yra viena iš priemonių, padedanti
sukontroliuoti maisto gamybos procesą. Teikiant mokamą maitinimą, svarbu užtikrinti tinkamą
gautų lėšų surinkimo procesą, apskaitą ir jų inventorizaciją.
1. AUDITO REZULTATAI
1.1 MAITINIMO ORGANIZAVIMAS TOBULINTINAS
Siekiant nustatyti, ar švietimo įstaigose organizuojamas mokinių maitinimas atitinka
teisės aktų reikalavimus: vertinome ar įstaigos pagal nuostatus, turi tokią teisę teikti maitinimo
paslaugas,

turi leidimus - higienos pasus ir maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus, ar

maitinimas organizuojamas pagal patvirtintus valgiaraščius. Ar įstaigose patvirtintos maitinimo

3

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07 Nr. I-533 2008-09-15 įstatymo Nr. X-1722
redakcija su pakeitimais) 6 str. 10 p.
4

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (1991-06-25 Nr. I-1489 (2011-03-17 įstatymo Nr. XI-1281, redakcija) 36 str. 7 dalis

5

Kontrolės ir audito tarnybos turima informacija

8

organizavimo tvarkos,

ar įstaigų vadovai yra nustatę maitinimo organizavimo kontrolės

sistemas, ar viešai skelbiama visa privaloma informacija.
Teisės aktuose nurodoma, kad maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta
tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir
bendrojo lavinimo programas, yra savarankiškoji savivaldybės funkcija6. Taip pat įstaigų
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija atsako už sąlygų sudarymą vaikų ir mokinių
maitinimui organizuoti valstybinėje ar savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo
mokykloje7.
Maitinimas bendrojo ugdymo mokyklose turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro nustatytą reikalavimą8 „Kiekvieną dieną vaikai turi gauti šilto maisto“9. Todėl
svarbu įvertinti, ar vaikai turi galimybes švietimo įstaigose nusipirkti tinkamo maisto. Joniškio
rajono savivaldybėje maitinimo organizavimą reglamentuoja Mokinių nemokamo maitinimo
Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašas10, Mokamo maitinimo organizavimo Joniškio rajono
savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigose tvarkos aprašas11.
Audito metu nustatyta, kad:


visų įstaigų nuostatuose yra nurodyta maitinimo paslaugos teikimas;



visos įstaigos (išskyrus Žagarės gimnaziją, kuriai leidimas buvo sustabdytas dėl
vykdomos renovacijos (nesusiję su maitinimo teikimu) ) turėjo leidimus – higienos
pasus;



visos įstaigos turėjo maisto tvarkymo subjekto pažymėjimus;



Visos įstaigos buvo patvirtinusios ir interneto svetainėje paskelbusios nemokamo
maitinimo organizavimo tvarkas;



Visos 8 įstaigos teikiančios mokamo maitinimo paslaugas už grynus pinigus buvo
patvirtinusios mokamo maitinimo organizavimo tvarkas

ir patalpinusios interneto

svetainėje.
6

Lietuvos respublikos vietos savivaldos įstatymo (1994-07-07 Nr. I-533 su pakeitimais) 6 str.10 d.
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo(1991-06-25 Nr. I-1489 su pakeitimais) 36 str. 9 d.
8 Ten pat, 36 str. 7 d.
9 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais) 15 p.
7

10

Mokinių nemokamo maitinimo joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2014-06-19 sprendimu Nr. T- 89, su vėlesniais papildymais
11

Mokamo maitinimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigose tvarkos aprašas, Patvirtintas
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-275.
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Nei vienos įstaigos maitinimo tvarkos aprašuose nėra apspręstos vidaus kontrolės
procedūros maitinimo organizavimo srityje.



2 įstaigos iš 13 nėra apsprendusios kaip organizuojamas maitinimas karantino,
ekstremalios situacijos ar įvykio metu.



3 įstaigose iš 13

valgiaraščiuose

pateikiama ne visa reikalaujama informacija

(nenurodyti arba nepilnai nurodyta patiekalų išeiga).


Dvi įstaigos interneto svetainėje skelbė maisto paketų sudėtį.



5 iš 9 pagrindinio ugdymo įstaigų, kai kuriems moksleivių srautams pietūs
organizuojami neatitinkant nustatytų grafikų, anksčiau nei 2,5 val. arba vėliau nei 4 val.
nuo pamokų pradžios.



6 iš 9 įstaigų mokiniams nesudarytos sąlygos arba valgiaraščiuose nepažymėti,
„Tausojantys“ ir „Augaliniai“ patiekalai.

1.1.1 Visos įstaigos turi maisto tvarkymo subjekto pažymėjimą
Pagal Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą12, maisto
tvarkymo subjekto pažymėjimą privalo turėti visi maisto tvarkymo subjektai. Audito metu
nustatyta, kad visos įstaigos teikiančios maitinimo paslaugas, turėjo išduotus maisto tvarkymo
subjekto pažymėjimus. Esant registruotu maisto tvarkytoju, atitinkamos institucijos prižiūri ar
maistas tvarkomas laikantis atitinkamų reikalavimų.

1.1.2 Visos įstaigos turi higienos pasus
Pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą13 bendrojo ugdymo
švietimo įstaigos turi turėti leidimus-higienos pasus. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, leidimus higienos pasus turėjo visos
maitinimo paslaugas teikiančios švietimo įstaigos, išskyrus Žagarės gimnaziją, kuriai higienos
paso galiojimas buvo sustabdytas dėl vykdomos renovacijos (priežastys nesusijusios su
maitinimo teikimu).

1.1.3 Visų įstaigų nuostatuose nurodytas maitinimo paslaugų teikimas.

12

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 d. įsakymas Nr. B1-527 „Dėl maisto
tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“
13 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (2002-05-15 Nr. IX-886 su pakeitimais) 21 str.
4 d. 4 p.
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Visų įstaigų nuostatuose yra nurodyta maitinimo paslaugos teikimas.

1.1.4 Įstaigų Vidaus kontrolė maitinimo organizavimo srityje tobulintina
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vaikų
maitinimo, vykdomo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas
įgyvendinančiuose subjektuose.
Vadovaujantis tvarkos aprašo nuostatomis14, mokyklos interneto svetainėje, jeigu ją turi,
turi būti skelbiama vieša prieiga: Tvarkos aprašas, juridinis ar fizinis asmuo, teikiantis vaikų
maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, ir valgiaraščiai. Karantino, ekstremalios
situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu turi būti skelbiama informacija apie vaikų
maitinimo organizavimo sąlygas, jei jos keičiamos.
Visos įstaigos buvo patvirtinusios ir interneto svetainėje paskelbusios mokamo (Bendrojo
lavinimo mokyklos, teikiančios mokamo maitinimo paslaugas už grynus pinigus ir nemokamo
maitinimo tvarkos aprašus. "Saulutės" ir "Vyturėlio" lopšeliuose darželiuose yra

teikiama

maitinimo paslauga darbuotojams, atsiskaitymo tvarka yra apspręsta šių įstaigų maitinimo
organizavimo tvarkoje.
Dvi įstaigos (Kriukų pagrindinė mokykla ir Skaistgirio gimnazija) nėra apsprendusios kaip
organizuojamas nemokamas maitinimas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio
ar įvykio laikotarpiu.
Nei vienos įstaigos

maitinimo tvarkos aprašuose nėra apspręstos vidaus kontrolės

procedūros maitinimo organizavimo srityje.
Vadovaujantis Mokamo maitinimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo
lavinimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17
sprendimu Nr. T-275 Bendrojo lavinimo įstaigos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais ir šiuo
tvarkos aprašu, nustato: mokamo maitinimo organizavimo tvarką kurioje numato už maitinimo
organizavimą atsakingus asmenis, kasos operacijų, grynųjų pinigų apskaitą, maisto produktų
tiekėjų parinkimą, kontrolės sistemą, maisto saugą ir kitas su maitinimo organizavimu susijusias
nuostatas. Pagal Vidaus kontrolės ir vidaus audito nuostatas Vidaus kontrolė – viešojo juridinio
asmens rizikos valdymui jo vadovo sukurta kontrolės sistema, padedanti siekti šio įstatymo
tikslų, tokių kaip, kad subjektas saugotų turtą nuo sukčiavimo, iššvaistymo, pasisavinimo,
neteisėto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ar kitų neteisėtų veikų, vykdytų veiklą
laikydamasis patikimo finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir
14

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) 26 p.
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rezultatyvumu; vienas iš vidaus kontrolės veikimo principų yra tai, kad vidaus kontrolė turi būti
įgyvendinama nuolat. Įstaigų tvarkos aprašuose nėra numatytos kontrolės sistemos ir procedūros,
kurios būtų vykdomos nuolat ir užtikrintų, turto saugojimą nuo galimo sukčiavimo, iššvaistymo,
pasisavinimo ar kitų neteisėtų veikų, vykdytų veiklą laikydamasis patikimo finansų valdymo
principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu maitinimo organizavimo
srityje.
6 įstaigos (Gasčiūnų pagrindinė mokykla, Gataučių pagrindinė mokykla, Skaistgirio
gimnazija, , Žagarės specialioji mokykla, "Saulės" pagrindinė mokykla, "Aušros" gimnazija yra
nurodę, kad

maitinimo organizavimo kontrolę atlieka Joniškio rajono savivaldybės audito ir

kontrolės tarnyba, Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyrius, Joniškio rajono
valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Mato Slančiausko progimnazijoje ir "Saulės"

pagrindinėje mokykloje maitinimo organizavimo priežiūra pavesta sveikatos priežiūros
specialistui, t. y. išoriniam subjektui, specialistui, kuris turi vykdyti kontrolę, kaip įstaiga
organizuoja maitinimą; 2 įstaigos tvarkos aprašuose visiškai neužsimena apie kontrolės sistemą
(Žagarės gimnazija, Kriukų pagrindinė mokykla) 3 įstaigos ( Gasčiūnų pagrindinė mokykla,
Gataučių pagrindinė mokykla ir Žagarės gimnazija tvarkose yra nustačiusios, kad, komisija,
sudaryta įstaigos vadovo įsakymu, kontroliuoja mokinių ir gimnazijos darbuotojų maitinimo
kokybę. Nei viena įstaiga netaiko tokių kontrolės priemonių, kaip netikėti maisto produktų
likučių, grynųjų pinigų kasoje patikrinimai ir pan.
Visos įstaigos yra patvirtinusios ir interneto svetainėse paskelbusios valgiaraščius. "Saulės"
pagrindinės mokyklos mokamo maitinimo valgiaraščiai paskelbti įstaigos interneto svetainėje
audito metu.

1.1.5 Ne visos įstaigos teikia maitinimą pagal reikalavimus
Vadovaujantis

Tvarkos aprašo nuostatomis15

Mokyklų valgiaraščiuose nurodomi

patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai. Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokykla ir
Žagarės specialioji mokykla valgiaraščiuose nebuvo nurodžiusios patiekalų kiekių. „Saulės“
pagrindinės mokyklos tiek nemokamo, tiek mokamo maitinimo valgiaraščiuose nepilnai
nurodyta patiekalų išeiga. Nurodoma pagrindinio patiekalo išeiga, o garnyro kiekiai nenurodomi.
Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla audito metu patikslino valgiaraščius,
nurodant patiekalų išeigą ir paskelbė interneto svetainėje 2022-01-16.

15

Ten pat, 48 p.
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Karantino, ekstremalios situacijos ar įvykio metu įstaigos

nemokamą maitinimą

gaunantiems moksleiviams teikiami maisto paketai. Apie pasikeitusias maitinimo sąlygas
įstaigoms rekomenduojama skelbti informaciją interneto svetainėse. Kaip informavo įstaigos,
tėveliai apie galimybę gauti ir pasiimti maisto paketus informuojami per socialinius tinklus,
elektroninį dienyną ir pan.

Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla ir „Saulės“

pagrindinė mokykla interneto svetainėse skelbė maisto paketų, tiekiamų karantino metu, sudėtį.
„Saulės pagrindinės mokyklos maisto paketų sudėtis skelbta 2020-10-20 datos, vėlesnių
laikotarpių nebeskelbta. Kadangi yra nurodymas skelbti 3 savaičių valgiaraščius, mūsų nuomone
būtų tikslinga interneto svetainėse skelbti ir maisto paketų sudėtį.
Organizuojant mokinių maitinimą16 kasdien privaloma organizuoti pietus, kurių metu turi
būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami ne anksčiau kaip po
2,5 val. ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios. Vaikų aptarnavimui pietų metu
pagerinti rekomenduojama pailginti pertraukas arba pertraukas organizuoti skirtingu metu
skirtingoms klasėms. Vaikai, gyvenantys mokyklų bendrabučiuose, turi būti maitinami ne rečiau
kaip kas 3,5–4 val.
Ar maitinimas organizuojamas pagal nustatytus grafikus, vertinome 9 pagrindinį ugdymą
teikiančias įstaigas (nevertinome 4 lopšelių - darželių). Iš 9 pagrindinį ugdymą teikiančių
įstaigų, maitinimas organizuojamas pagal Tvarkos apraše nustatytus grafikus 3 įstaigose
("Aušros" gimnazija, "Saulės" pagrindinė mokykla ir Žagarės specialioji mokykla). Kitose
įstaigose yra nukrypimų: Mato Slančiausko progimnazijoje, Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje,
Kriukų pagrindinėje mokykloje, Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje,
Skaistgirio gimnazijoje pietūs kai kurių klasių mokiniams organizuojami anksčiau nei 2,5 val.
nuo pamokų pradžios, Žagarės gimnazijoje mokamam maitinimui pietūs numatyti vėliau kaip
po 4 val. nuo pamokų pradžios 12.50 – 13.00 val. Įstaiga audito metu informavo, kad III-IV g
klasių mokiniams yra sudaryta galimybė pietauti laisvu nuo pamokų metu, t.y. per tvarkaraščių
,,langus:, nes jie mokosi pagal individualius pamokų tvarkaraščius.

Mato Slančiausko progimnazijoje nemokamą maitinimą 1a, 2a, 2b, 3a klasių mokiniai
gauna po 2 pamokų, nuo 9.40 iki 10 val. t. y. anksčiau nei po 2,5 val. nuo pamokų; Gasčiūnų
pagrindinė mokyklos – Nemokamo maitinimo tvarkoje nustatyta, kad priešmokyklinukai ir 1
klasė pietauja nuo 9,30 val. iki 10 val. t. y. anksčiau nei 2,5 val.; Kriukų pagrindinės mokyklos
Tvarkos aprašo 6.3. 1 numatyta pertrauka priešmokyklinio ugdymo ir 1 klasės mokiniams 915 - 9-25 val. t. y. trumpiau nei po 2,5 val. Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje
16

Ten pat 33 p.
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ikimokyklinės klasės pietauja 9,45 val. priešmokyklinės - 10,00 val. Skaistgirio gimnazijoje
pietūs 5-8 kl. mokiniams organizuojami 9:40 –10.00 val. t. y. anksčiau kaip po 2,5 val. nuo
pamokų pradžios. Žagarės gimnazijoje mokamam maitinimui pietūs numatyti vėliau kaip po 4
val. nuo pamokų pradžios- 12,45 –12,55 val.
Vadovaujantis Aprašo 36 p. nuostatomis, pasirinkti pietų metu turi būti patiekiami
karštieji patiekalai17: tausojantis patiekalas ir patiekalas, pagamintas tik iš augalinės kilmės
maisto produktų (išskyrus mokyklas, į kurias maistas pristatomas termosuose). Valgiaraščiuose
šie patiekalai ar patiekalas (jei tausojantis patiekalas yra pagamintas tik iš augalinės kilmės
maisto produktų) pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“. Jei pietų metu tiekiamas
tik vienas karštasis pietų patiekalas, ne mažiau kaip pusė į pietų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų
karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys ir (ar) patiekalai, pagaminti tik iš augalinės kilmės
maisto produktų. Žymėti augaliniu ar tausojančiu patiekalu valgiaraščiuose nurodyta tik bendrojo
ugdymo įstaigose.
3 iš 9 įstaigų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas, nemokamo maitinimo
valgiaraščiuose kiekvieną dieną siūlomas tausojantis18 ir augalinis19 patiekalas 3 įstaigose
(Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje, Skaistgirio ir Žagarės gimnazijose). Kitose
įstaigose dažniausiai siūlomas 1 karštas patiekalas (tausojantis), augaliniu patiekalu nurodomos
sriubos, salotos, garnyrai. "Saulės" pagrindinėje mokykloje, augaliniais ir tausojančiais pažymėti
garnyrai, salotos, sriubos, tuo tarpu pagrindiniai (karšti) patiekalai nepažymėti kad būtų
tausojantys ar augaliniai.

1.1.6 Visuomenės sveikatos specialistai nepilnai atlieka maitinimo organizavimo priežiūrą.
Visose pagrindinio ugdymo švietimo įstaigose dirba Visuomenės sveikatos specialistai,
kurie vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Tvarkos aprašo reikalavimams ir atitinkamos
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus nustatyta tvarka pildo Valgiaraščių ir
vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. Užklausus Joniškio visuomenės sveikatos centrą,
apie nustatytus neatitikimus. Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų
maitinimo atitikties patikrinimo žurnale (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir nedelsdamas raštu apie tai
17

Patiekalas ‒ paprastai vienoje lėkštėje patiekiamas vartoti šaltas ar šiltas maistas .

18

Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose,
troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams
nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu
Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) 5.10
punktas .
19

Augalinės kilmės patiekalas – patiekalas pagamintas tik iš augalinės kilmės produktų (pvz.: sriuba be grietinės,
makaronai be kiaušinių, košė be sviesto).(Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos parengtų rekomendacijų
bendrojo ugdymo mokyklų valgiaraščių sudarymui
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informuoja maitinimo paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia vadovui. Maitinimo
paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų
pašalinti nedelsiant. Visuomenės sveikatos centras informavo, kad 2019-2020 metais neatitikimų
mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašui organizuojant maitinimą nebuvo nustatyta. Į
tikrinamus klausimus patenka ir priežiūra ar pietūs organizuojami ne ankščiau nei 2,5 ir ne vėliau
kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios , ar bendrojo ugdymo programas vykdančioje įstaigoje
pietų metu tiekiami tausojantis ir augalinės kilmės maisto produktų patiekalai, ar visi pietų metu
patiekiami patiekalai yra nurodyti valgiaraštyje. Atliekant auditą, šiose srityse buvo nustatyta
kad ne visos įstaigos pietus mokiniams organizuoja ne anksčiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau kaip 4
val. nuo pamokų pradžios, ne visos įstaigos patiekia tausojančius

bei augalinės kilmės

patiekalus. "Saulės" pagrindinėje mokykloje sudaryti tik pavyzdiniai valgiaraščiai, konkrečių
15 dienų valgiaraščių, patvirtintų įstaigos vadovo, audito metu įstaiga nepateikė.
1.2 SUNAUDOTŲ MAISTO PRODUKTŲ IR PARDUOTŲ PATIEKALŲ KONTROLĖ
TURĖTŲ BŪTI VEIKSMINGESNĖ
Siekiant įvertinti, kaip švietimo įstaigose atliekama sunaudotų ir parduotų atsargų kontrolė,
audito metu vertinome, kaip apskaitomi ir nurašomi maisto produktai, sunaudoti patiekalų
gamybai. Vertinome, ar pasikeitus produktų kainoms, perskaičiuojamos kalkuliacinės kortelės.
Ar atliekama maisto produktų inventorizacija.


Lopšeliuose-darželiuose ir Žagarės specialiojoje mokykloje sunaudoti maisto produktai
nurašomi pagal valgiaraščius ir valgiusių asmenų skaičių.



53,8 proc. įstaigų (7 iš 13) neturi tikslios informacijos apie pagamintų patiekalų kiekius,
patiekalų gamybai sunaudotų produktų kiekius, bei nėra galimybės kontroliuoti ar
maisto produktų nurašymas atitinka technologines korteles.



Visos įstaigos atlieka maisto produktų inventorizacijas kas ketvirtį, tačiau netaiko kitų
patikrinimo priemonių, kaip pavyzdžiui netikėtų maisto produktų likučių patikrinimų ir
pan.



3 iš 9 švietimo įstaigų kalkuliacinės kortelės nepatvirtintos įstaigos vadovo;



1 įstaigoje neperskaičiuotos technologinės kortelės, pasikeitus produktų kainoms.

1.2.1 Nėra tikslios informacijos apie pirktus ir sunaudotus maito produktus
Lopšeliuose-darželiuose ir Žagarės specialiojoje mokykloje

sunaudoti maisto produktai

nurašomi pagal valgiaraščius ir valgiusių asmenų skaičių. Už maisto produktų saugojimą ir
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apskaitą yra atsakingi sandėlininkai, kurie maisto produktus, pagal valgiaraščiuose nurodytus
kiekius išduoda virėjui. Pažymėtina, kad „Saulutės“ ir Skaistgirio gimnazijos lopšelyje darželyje
valgiaraščiai pildomi ranka, popierinėse formose. Tai apsunkina sandėlininko ir buhalterijos
darbuotojų darbą, apskaičiuojant maisto produktų kiekius. Kitose 3 ikimokyklinio ugdymo
įstaigose valgiaraščiai yra sudaromi Exelinėse lentelėse.
Audito metu „Saulutės“ lopšelis darželis valgiaraščius

pradėjo sudaryti exelinėse

lentelėse.
Mokyklose (išskyrus Žagarės specialiąją mokyklą) sunaudoti maisto produktai nurašomi
pagal parengtas virėjų apyskaitas: pagal nemokamą maitinimą gavusių mokinių skaičių ir
pateiktus patiekalus, Patiekalų savikaina atsispindi sudaromose kalkuliacinėse kortelėse.
Mokamam maitinimui sunaudotų maisto produktų vertė apskaičiuojama , surinktą už mokamą
maitinimą lėšų sumą sumažinus nustatytu 50 proc. antkainiu. „Saulės“ pagrindinės mokyklos
Dienos užimtumo centro lankytojų maitinimo išlaidos nurašomos pagal lankytas dienas,
nenurodant pateiktų patiekalų. 7 iš 13 įstaigų arba 53,8 proc. netvarko maisto produktų apskaitos
pagal rūšis,

neturi tikslios informacijos apie patiekalų gamybai sunaudotų produktų kiekius,

apskaitą tvarko suminiu būdu (išskyrus Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinę mokyklą). Maisto
produktų apskaitą tvarkant suminiu būdu, nėra galimybės ir nekontroliuojama ar sunaudotų
maisto produktų nurašymas atitinka technologines korteles. Šiose įstaigose už maisto produktų
priėmimą, saugojimą, apskaitą, patiekalų gamybą, realizavimą, sunaudotų produktų nurašymą,
lėšų už mokamą maitinimą apskaitą, įnešimą į kasą atsakingas vienas asmuo - valgyklos virėjas.

Patiekalų sudėtis, savikaina ir energetinė vertė nurodoma sudarant patiekalų
technologines ir kalkuliacines korteles. Todėl yra būtina, kad būtų vykdoma kontrolė, kad
kalkuliacinės kortelės būtų perskaičiuojamos, pasikeitus maisto produktų kainoms, o
technologinės kortelės koreguojamos pagal patiekalų savikainą, siekiant užtikrinti, kad
moksleiviai gautų maistą pagal dienos energetinės vertės normas ir nemokamam maitinimui
skirtų lėšų sumą. Kalkuliacinėse kortelėse taip pat apskaičiuojama parduodamų patiekalų vertė
(pritaikius patvirtintą 50 proc. antkainį).
Visose įstaigose sudaromos kalkuliacinės kortelės, kuriose nurodoma patiekalų išeiga,
sudedamosios dalys, savikaina.

Kriukų pagrindinėje mokykloje kalkuliacinės kortelės

sudaromos rankiniu būdu.
Iš tikrintų 9 įstaigų, kalkuliacinės patiekalų kortelės patvirtintos įstaigos vadovo 6
įstaigose (kortelės nepatvirtintos Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje, Žagarės gimnazijoje (yra
tik kompiuteryje). "Saulės" pagrindinėje mokykloje nepatvirtintos 2021 m. sudarytos kortelės,
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kortelėse nėra nurodyta patiekalų pardavimo kaina. Nepatvirtinant kalkuliacinių kortelių, arba
kortelėse nenurodant pardavimo už pinigus kainos, neaišku kas įstaigoje nustato parduodamų
patiekalų kainas.
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje nustatyta netikslumų apskaičiuojant patiekalų savikainą
bei energetinę vertę. Pasikeitus patiekalų kainoms, kalkuliacinės kortelės neperskaičiuotos,
kortelėse nurodomi ne tie produktai, nei nurodyti valgiaraštyje, ne visiems patiekalams,
nurodytiems valgiaraščiuose sudarytos kalkuliacinės kortelės.

Perskaičiavus kalkuliacines

korteles, sumažėtų patiekalų savikaina, todėl nemokamo maitinimo ir dienos užimtumo centro
lankytojų patiekalų asortimentas galėtų būti įvairesnis, o besimaitinantiems už savo pinigus
sumažėtų patiekalų kainos.
„Saulės“ pagrindinėje mokykloje, nuo 2021-04-0120 pasikeitus pieno produktų kainoms,
(pienas atpigo nuo 0,54 eurų iki 0,48 eurų, sviestas nuo 7,25 eurų iki 4,84 eurų ir pan. Alyvuogių
aliejus (2019-03-01) atpigo nuo 6,36 iki 4,82 euro) perskaičiuotos ne visų patiekalų, į kurių
sudėtį įeina šie maisto produktai, technologinės kortelės. Pavyzdžiui perskaičiavus grietinės sviesto padažo kainą, vietoje apskaičiuotos 6,95 eurų savikainos gauname 3,38 eurų. Todėl
patiekalų, į kurių sudėtį įeina šio padažo 30 g. savikaina padidinta 0,10 eurų, 40 g. - 0,13 eurų.
Nepakeitus aliejaus kainos, kai kurių patiekalų savikaina padidinta 0,02 euro ( pvz. kepta
vištienos filė, kiaulienos suktinukai, kiaulienos kepinukai ir t.t.) ir pan. rasta aritmetinių klaidų
apskaičiuojant patiekalų savikainą (lietiniai blyneliai su varške, patiekalo kaina apskaičiuota 1,20
eurų, perskaičiavus, kaina turėtų būti 0,64 eurų, lietiniai blyneliai su mėsa apskaičiuota kaina
1,28 eurų, perskaičiavus gauname 1,04 euro.

Kalkuliacinėje kortelėje naudojami ne tie

produktai, nei numatyta valgiaraštyje, kur apskaičiuota

energetinė vertė. Pavyzdžiui

valgiaraštyje (11 metų ir vyresniems vaikams) 1 savaitė, antradienis) Kepta paukštienos

filė

numatyta 30 g. grietinės padažas su pomidorų padažu, kalkuliacinėje kortelėje įtrauktas 30 g.
sviesto - grietinės padažas, kuris padidina patiekalo savikainą (0,16 eurų) bei energetinę vertę
85 kcal. iki 1202,04 kcal. Taip pietų energetinė vertė dar labiau viršia rekomenduojamą 1029
kcal. pietų normą. (pirma savaitė, trečiadienis) įtraukta žuvies šnicelis, nurodytas grietinės
padažas 30 g., kalkuliacinėje kortelėje nurodytas sviesto- grietinės padažas 40 g. taip padidinta
patiekalo savikaina 0,22 eurų (0,28-0,04), bei energetinė vertė valgiaraštyje sumažinta 155,41
kcal. , turėtų būti 1428,97 kcal. ir 399 kcal. viršytų rekomenduojamą normą. Valgiaraščiuose
nurodytos įvairesnės salotos, nei yra patvirtintos kalkuliacinės kortelės, nėra kalkuliacinių
kortelių tokių patiekalų, kaip morkų apkepas, bulvių kotletai su varške,, morkų obuolių pudingas,
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žemaičių blynai su kalakutiena, cukinijų sklindžiai, bulviniai blynai su salierais ir saulėgrąžomis
kepti mokų varškėčiai, kopūstų kotletai, kepti obuoliai įdaryti varške ir pan.
1.2.2 Maisto produktų inventorizaciją atlieka visos įstaigos
Inventorizacijos taisyklės21 numato, kad maisto produktų inventorizacija turi būti
atliekama ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Šios taisyklės nustato inventorizacijos atlikimo
reikalavimus, kurie audito metu buvo vertinamai.
2020 m. maisto produktų inventorizaciją kas ketvirtį buvo atlikę visos įstaigos. Tačiau
įstaigos vidaus norminiuose aktuose nėra numačiusios ir

netaiko

papildomų kontrolės

priemonių, kaip pavyzdžiui netikėtos maisto produktų inventorizacijos ir pan.

1.2.3 Pinigų surinkimas už teikiamas mokamo maitinimo paslaugas

Vertindami atsiskaitymą už mokamas maitinimo paslaugas, vertinome, ar visose įstaigose
yra naudojami kasos aparatai, ar yra galimybės atsiskaityti nenaudojant grynųjų pinigų.
Ar numatytos kitos grynųjų pinigų surinkimo kontrolės priemonė, ar atliekamos
inventorizacijos.
 Visose maitinimo paslaugą už pinigus teikiančiose įstaigose įdiegti kasos aparatai.
 2 iš 8 mokamas maitinimo paslaugas teikiančių įstaigų, galima atsiskaityti nenaudojant
grynųjų pinigų.
 Visos įstaigos atlieka grynųjų pinigų inventorizacijas nustatytais terminais.
 Netikėtų valgyklų kasos inventorizacijų nėra numačiusi ir neatlieka nei viena įstaiga.
Vadovaujantis kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu22 naudojami kasos
aparatai turi būti įdiegti tose vietose, kuriose asmenys už jiems parduodamas prekes arba
suteikiamas paslaugas sumoka grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais. Tačiau bendrojo
ugdymo švietimo įstaigoms kasos aparato nereikalaujama naudoti. Vadovaujantis Mokamo
maitinimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigose tvarkos
aprašo23 nuostatomis, atsiskaitymams grynaisiais pinigais įstaigos valgykloje turi būti įrengtas
kasos aparatas.
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Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (1999-06-03 Nr. 719,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1070 redakcija) 8.2 p.
22

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002-08-13 nutarimo Nr.
1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (2018-10-24 Nr. 1056 su
pakeitimais) 7 p. 23, 22 p.
23

Mokamo maitinimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendimu Nr. T-275 12 p.
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Mokamą maitinimą teikia 13 švietimo įstaigų. Žagarės specialioji mokykla ir lopšeliai
darželiai neteikia mokamų maitinimo paslaugų, už kurias būtų atsiskaitoma grynaisiais pinigais.
Žagarės specialiojoje mokykloje maitinimas organizuojamas iš biudžeto lėšų, darželiuose tėvai
atsiskaito, lėšas pervesdami į banko sąskaitas pagal pateiktus atsiskaitymo lapelius.
Mokamą maitinimą, atsiskaitant grynaisiais pinigais organizuoja 8 bendrojo lavinimo
mokyklos. Visose 8 mokyklose yra įrengti kasos aparatai, 2 mokyklose ("Saulės" pagrindinėje
mokykloje ir "Aušros" gimnazijoje yra sudaryta galimybė atsiskaityti kortele). 2 darželiuose (
'Saulutė" ir "Vyturėlis" ) teikiamas mokamas maitinimas darbuotojams, kurie atsiskaito pagal
pateiktus maitinimosi grafikus, apskaičiuotą sumą išskaičiuojant iš atlyginimo, arba pervedant į
banko sąskaitą.
Už kasos aparatų naudojimą, grynųjų pinigų apskaitą ir įnešimą į įstaigos kasą arba banko
sąskaitą įstaigose yra atsakingi virėjai.
Kitose savivaldybėse taikomos įvairios atsiskaitymo už mokamą maitinimo priemonės,
grynieji pinigai, atsiskaitymas banko kortele, mokinio apyranke, moksleivio pažymėjimu,
atsiskaitant per banką, pagal lankytas dienas24.
Atsiskaitymas nenaudojant grynųjų pinigų palengvintų valgyklos darbuotojų darbą,
padėtų tėvams kontroliuoti kaip vaikai naudoja maitinimui duotus pinigus, sustiprintų lėšų, už
mokamą maitinimą apskaitos kontrolę įstaigose.

1.2.4 Grynųjų pinigų inventorizacija valgyklų kasose neatliekama
Pagal patvirtintas Inventorizacijos taisykles25 pinigai kasoje turi būti inventorizuojami
kiekvieną mėnesį. Vertinta ar grynųjų pinigų inventorizacija atlikta pagal šias taisykles.
Visos įstaigos atlieka pinigų inventorizaciją įstaigos kasoje, tačiau inventorizacijų
valgyklos kasoje nėra numačiusi ir neatlieka nei viena įstaiga.

1.3 NEIŠNAUDOJAMOS VISOS GALIMYBĖS MAITINIMO PASLAUGOS KAINAI
SUMAŽINTI
Audito metu vertinome, ar visos įstaigos teisingai pasirinko maisto produktų pirkimo
būdą. Vertinta viešųjų pirkimų sutarčių, susijusių su maisto produktų pirkimu kontrolė –
tikrinta, ar maisto produktai perkami sutartyse nustatytomis kainomis, ar atliktų pirkimų vertės,
neviršija sutartyse arba pirkimo dokumentuose nurodytų pirkimo verčių. Ar organizuojant
24

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos turima informacija.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ (1999-06-03 Nr. 719
su vėlesniais pakeitimais) 8,3 p.
25
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pirkimus išnaudojamos visos galimybės ( pirkimai skaidomi kiekybiniu ar kokybiniu pagrindu,
organizuojami centralizuoti pirkimai, siekiant kuo pigiau nupirkti maisto produktus, užtikrinant
ekonomišką ir racionalų maitinimui skirtų lėšų naudojimą.



15 atvejų iš 56 arba 26,7 proc. (pirktų produktų preliminari vertė – 288.1 tūkst. eurų)
pasirinktas netinkamas pirkimo būdas. Maisto produktai pirkti neskelbiamos apklausos
būdu, nors apskaičiuota sutarties vertė laikotarpiui su pratęsimais, arba faktiškai nupirktas
prekių kiekis viršija 10000 eurų be PVM sumą.



14 atvejų iš 21, kai sutartys sudarytos iki 2 metų laikotarpiui, naudojant neskelbiamos
apklausos būdą, sutarčių terminus pratęsus iki 3 m. laikotarpio, keistųsi pirkimo būdas.
Reikėtų organizuoti skelbiamą apklausą.



5 iš 13 įstaigų, organizuodamas maisto produktų pirkimus apjungė skirtingus BVPŽ kodų
produktus į vieną pirkimą, taip galimai sumažindamos konkurenciją.



Organizavus centralizuotus pirkimus,

skaidant pirkimus kokybiniu pagrindu, iš 5

pagrindinių pieno produktų pirkimų, sutaupyta 12,1 tūkst. eurų.


2 įstaigoms organizuojant skaidytą pirkimą kokybiniu pagrindu, bulves įsigijus tiesiogiai
iš ūkininko, bulvių kaina 0,18 eurų,. Kitų įstaigose bulvių kaina svyruoja nuo 0,30 iki 0,40
eurų už kilogramą. Nupirkus. Visą sutartyse numatytą kiekį bulvių po 0,18 eurų, būtų
sutaupyta 5,4 tūkst. eurų.

1.3.1 Maisto produktų viešųjų pirkimų organizavimas tobulintinas
Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnyje numatyta, kad

numatoma pirkimo vertė

skaičiuojama imant visas mokėtinas sumas be pridėtinės vertės mokesčio, į ją įtraukiant visas
pirkimo sutarčių pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes.
2020 metais maisto produktams pirkti įstaigos buvo sudariusios 72 sutartis, kurių vertė
891,4 tūkst. eurų. Iš jų 16 pasirašyta organizavus skelbiamą apklausą ir 56 atvejais pirkimai
organizuoti neskelbiamos apklausos būdu.

Iš 56 maisto pirkimo sutarčių, pasirašytų

organizuojant mažos vertės pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, 15 atvejų arba 26,7 proc.
(pirktų produktų preliminari vertė – 288,1 tūkst. eurų) pasirinktas neteisingas pirkimo būdas.
Maisto produktai pirkti neskelbiamos apklausos būdu, nors apskaičiuota sutarties vertė
laikotarpiui su pratęsimais, arba faktiškai nupirktas prekių kiekis viršija 10000 eurų be PVM
sumą. Viršijus šią sumą, organizuojant mažos vertės pirkimus, pirkimai vykdomi skelbiamos
apklausos būdu. (1 priedas)
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Iš sudarytų 72 sutarčių, 51 sutartis sudarytos 3 metų laikotarpiui ir 21 sutartis iki 2 metų
laikotarpiui arba iki bus nupirkta produktų už sutartyje nurodytą vertę (t. y neviršijant 10000
eurų be PVM). Iš 21 sutarties, sudarytos iki 2 metų laikotarpiui, arba iki bus nupirkta produktų
už sutarties vertę, 14 (arba 66,7 proc.) sutarčių pratęsus laikotarpį iki 3 metų, sutarties vertė
viršytų 10000 eurų be PVM ir keistųsi pirkimo būdas, (reikėtų organizuoti skelbiamą apklausą)
Organizuojant skelbiamą apklausą būtų tikimybė didesnei konkurencijai ir sudarytų galimybes
produktus įsigyti pigiau.
Savivaldybė 2021 metų pradžioje įvykdė centralizuotus mėsos produktų ir pieno
produktų pirkimus. Pirkimai vykdyti skaidant pirkimus kokybiniu pagrindu, t.y. leidžiant
pasiūlyti ne visus perkamus produktus, o tik dalį iš perkamų produktų. pvz. atskirai įsigyta
jautiena mėsa, paukštiena, ir kiaulienos mėsa ir perdirbti gaminiai, pieno produktai taip pat
skaidyti į atskiras dalis. Įvertinus 5 pagrindinių pieno produktų (pieno, kefyro, grietinės, sviesto
ir varškės ) pirkinių krepšelio vertes, imant mažiausią kainą, vertė buvo 10,57 eurų, didžiausių
kainų vertė 17,29 eurų, centralizuoto pirkimo -10,37 eurų. Pagal planuojamus įstaigų kiekius,
krepšelio vertė buvo 84742,06 eurų, įvertinus tuos pačius kiekius, centralizuoto pirkimo būdu
nustatytomis kainomis - 72645,01 eurų. Savivaldybė sutaupo 12097,05 eurų. Šias lėšas įstaigos
galės naudoti plėsti nemokamo maitinimo patiekalų asortimentą, atsiranda galimybė sumažinti
už savo pinigus valgančių mokinių patiekalų kainas.
Vertinant, ar

įstaigos maisto produktus pirko pagal sutartyse nustatytas kainas,

neatitikimų nerasta, išskyrus retus ir menkaverčius atvejus, kai perkamos prekės nenurodytos
sutartyje.
Viešųjų pirkimų tarnyba yra parengusi rekomendacinio pobūdžio metodinę priemonę
Maisto produktų pirkimo gaires26. Kuriose įstaigoms rekomenduojama organizuojant maisto
produktų pirkimą, įvertinti galimybes ir skaidyti pirkimus į atskiras dalis, kurių kiekvienai
numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką. Pirkimo
objektą skaidant į dalis būtų sudaroma didesnė konkurencija, suteikiant galimybę perkančiajai
organizacijai maisto produktus įsigyti tiesiogiai iš gamintojų (augintojų). Neskaidant pirkimo
objekto į dalis, užkertamas kelias pirkime dalyvauti ir pasiūlymą pateikti smulkioms ir
vidutinėms įmonėms bei ūkininkams, t. y. tiesioginiams maisto produktų gamintojams
(augintojams), taip apribojant konkurenciją; didesnio tiekėjų varžymosi sąlygotos mažesnės

26

rekomendacinio pobūdžio metodinė priemonė, parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą “Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis
priemonėmis”, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004.
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maisto produktų kainos. Sudarydama galimybę pirkime dalyvauti didesniam tiekėjų ratui,
perkančioji organizacija gali rinktis iš didesnės produktų įvairovės, įsigyti šviežesnius produktus.
Pirkimo objektas gali būti skaidomas į dalis pagal šiuos kriterijus:


kiekybiniu pagrindu – jei perkami didesni kiekiai prekių, pirkimas gali būti
skaidomas į dalis pagal perkamų maisto produktų kiekius arba nurodžius perkamą
produktų kiekį, leisti tiekėjui siūlyti jį ne visą;



kokybiniu pagrindu – pavyzdžiui, pagal atskiras maisto produktų grupes ( pvz. 1
pirkimas -bulvės, 2 pirkimas - burokėliai, 3 pirkimas- kopūstai. )arba (1 pirkimasLietuvoje auginami vaisiai ir daržovės, 2 pirkimas - įvežtiniai vaisiai ir daržovės.)
arba ( 1 pirkimas- kiauliena ir jos gaminiai, 2 pirkimas- paukštiena ir jos gaminiai)
ir t.t ;



pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus (pvz. pirkimas suskirstytas į atskirus
etapus nuo rugsėjo 01 iki naujųjų metų ir nuo sausio iki birželio ir pan.) .

Įstaigos nurodė, kad tokių sąlygų vykdant maisto produktų pirkimus netaikė.
3 iš 13 įstaigų („Saulės pagrindinė mokykla, "Aušros " gimnazija ir Mato Slančiausko
progimnazija) organizavo bulvių įsigijimą atskirai nuo kitų daržovių ir vaisių. „Aušros‘
gimnazijoje ir Mato Slančiausko progimnazijoje, bulves įsigyjant tiesiogiai iš ūkininko, kaina
yra 0,18 eurų už kg., tuo tarpu kitose įstaigose bulvių kaina svyruoja nuo 0,30 eurų iki 0,44
eurų. Preliminariai, pagal sudarytas sutartis planuojamas pirkti bulvių kiekis metams sudaro
34000 kg., bendra vertė pagal įstaigų sudarytų sutarčių kainas -11589 eurų. Jeigu bulvės būtų
nupirktos po 0,18 eurų už kg., būtų sutaupyta 5,4 tūkstančiai eurų.
Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla nurodė, kad 2021 metais buvo
organizuoti skaidyti pirkimai : duonos ir pyrago gaminiams, daržovėms ir vaisiams. Įvyko tik
daržovių pirkimas.
Priešingai, kai kurios įstaigos organizuodamos pirkimus skirtingus maisto produktus,
sujungia į vieną pirkimą.

Tokius pirkimus organizavo

Gasčiūnų ir Kriukų pagrindinės

mokyklos, Skaistgirio gimnazija, „Saulutės“ ir „Ąžuoliuko“ lopšeliai darželiai.
Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje sujungti: 15200000-0 (Paruošta ir konservuota žuvis)
sujungta su 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai); 153000001,(Vaisiai ir daržovės- šviežūs ir perdirbti) 15400000-2, (Gyvulinės ir augalinės kilmės aliejus)
03200000-3, (Javai, bulvės, daržovės, vaisiai, riešutai) 03142500-3 (Kiaušiniai), sujungta su
15800000-6 (Įvairūs maisto produktai, tokie kaip

džiūvėsiai ir sausainiai; konservuoti

konditerijos kepiniai ir pyragaičiai, cukrus ir kiti panašūs gaminiai, kakava, šokoladas ir

22

konditerijos gaminiai iš cukraus, tešlos gaminiai, kava, arbata ir kiti panašūs produktai, uždarai
ir pagardai, įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai.
Skaistgirio gimnazijoje sujungti pirkimai : 15300000-1 (Vaisiai ir daržovės- šviežūs ir
perdirbti) sujungti su 03200000-3 (Javai, bulvės, daržovės, vaisiai, riešutai apimantys vietinius
ir atvežtinius vaisius ir daržoves; 15400000-2 (gyvulinės ir augalinės kilmės aliejus) su
03142500-3 (kiaušiniai); 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai, tokie kaip džiūvėsiai ir
sausainiai; konservuoti konditerijos kepiniai ir pyragaičiai, cukrus ir kiti panašūs gaminiai,
kakava, šokoladas ir konditerijos gaminiai iš cukraus, tešlos gaminiai, kava, ar,bata ir kiti panašūs
produktai, uždarai ir pagardai, įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai) sujungti su
15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai).
L. d. "Saulutė" sujungė maisto produktus pagal skirtingus BVŽP kodus. 15400000-2
(Gyvulinės ir augalinės kilmės aliejus) su 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir
krakmolo gaminiai), 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai, tokie kaip džiūvėsiai ir sausainiai;
konservuoti konditerijos kepiniai ir pyragaičiai, cukrus ir kiti panašūs gaminiai, kakava,
šokoladas ir konditerijos gaminiai iš cukraus, tešlos gaminiai, kava, arbata ir kiti panašūs
produktai, uždarai ir pagardai, įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai) sujungti su
15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai);
L. d. "Ąžuoliukas" sujungė tokias maisto produktų grupes: 15400000-2 (Gyvulinės ir
augalinės kilmės aliejus) su 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo
gaminiai), 15200000-0 (Paruošta ir konservuota žuvis), 03142500-3 (Kiaušiniai).
Kriukų pagrindinė mokykla sujungė: 03142500-3 (Kiaušiniai) su 03200000-3 (Javai,
bulvės, daržovės, vaisiai, riešutai apimantys vietinius ir atvežtinius vaisius ir daržoves, )
15300000-1 (Vaisiai ir daržovės - šviežūs ir perdirbti) 15400000-2 (Gyvulinės ir augalinės
kilmės aliejus), 15600000-4 (Grūdų malūno produktai, krakmolas ir krakmolo gaminiai).
Įstaigos, apjungdamos į vieną pirkimą skirtingų BVPŽ kodų produktus, Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatų nepažeidė, tačiau tokiu būdu

mažėja tiekėjų ratas, galinčių pasiūlyti

atitinkamo asortimento prekes, mažėja konkurencija, neužtikrinama, kad pirkimui skirtos lėšos
bus panaudotos racionaliausiu būdu, ribojamos sąlygos smulkiam ir vidutiniam verslui ar
ūkininkams dalyvauti maisto produktų viešuosiuose pirkimuose.
1.3.2 Įstaigos maisto produktus įsigyja pagal viešųjų pirkimų sutartyse nustatytas kainas.
Vertinant, ar įstaigos maisto produktus įsigyja pagal viešųjų pirkimų sutartyse nustatytas
kainas, neatitikimų nenustatyta.
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1.3.3 Nustatytas antkainis nepadengia maisto gamybos kaštų
Audito metu vertinome, kokie yra švietimo įstaigų maisto ruošimo kaštai, kokios yra
maitinimo teikimo paslaugos kainas, kai paslauga yra perkama viešųjų pirkimų įstatymo
nustatyta tvarka.


1 eurui maisto produktų apdoroti vidutiniškai tenka 1.27 eurų arba gamybos
kaštai 2,54 karto viršija Savivaldybės tarybos nustatytą antkainį.



Privačių subjektų maitinimo paslaugos didžiausias antkainis siekia 91 procentą
nuo maito produktų kainos.

Mokamo maitinimo organizavimo Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo
įstaigose tvarkos apraše27 nustatyta, kad bendrojo lavinimo įstaigos valgyklos maisto gamybos
kaštus sudaro išlaidos valgyklos darbuotojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms,
elektros energijai, karšto ir šalto vandens ir nuotekų sąnaudoms, prekėms įsigyti ir kitoms
išlaidoms, susijusioms su maisto gamyba. Išlaidos gamybos kaštams negali viršyti Joniškio
rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyto 50 procentų antkainio28.
Maitinimo organizavimo išlaidos savivaldybės švietimo įstaigose preliminariais
skaičiavimais29 sudarė 463465 eurų. Vidutiniškai 1 eurui maisto produktų apdoroti tenkantys
gamybos kaštai yra 1,21 euro, arba 121 proc. nuo maisto produktų kainos ir 2,4 karto viršija
Savivaldybės tarybos nustatytą antkainį (50%).

Gamybos kaštai svyruoja nuo 0,72 eurų

(Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje) iki 2.18 eurų (vaikų lopšelyje darželyje "Vyšniukas" ). 1
valgyklos darbuotojui30 vidutiniškai tenka 9882,4 eurų apdorotų maisto produktų. Apdorotų
maisto produktų kiekiai tenkantys 1 valgyklos darbuotojui svyruoja nuo 6228.4 eurų "Aušros"
gimnazijoje iki 15164,2 eurų - Kriukų pagrindinėje mokykloje. Vidutinis su maitinimo
organizavimu susijusio darbuotojo darbo užmokestis yra 776,59 eurų, mažiausias 662,92 eurų
Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje ir didžiausiais 980,9 eurų Kriukų pagrindinėje mokykloje. (3
priedas)
Darbo užmokesčio sąnaudos31 1 eurui maisto produktų apdoroti svyruoja nuo 0,68 eurų
Kriukų pagrindinėje mokykloje iki 2,12 eurų lopšelyje darželyje "Vyšniukas".
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Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-126 (su vėlesniais pakeitimais)

28

Savivaldybės tarybos 2009-11-19 sprendimu Nr. T-269 n

29

Apskaičiuota buvo taikant vidutines vandens, elektros ir šildymo išlaidas tenkančias 1 kv. metrui valgyklos
ploto, ir imant tiesiogines valgykloje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidas, bei įstaigų apskaičiuotas
kitas, su valgyklos išlaikymu susijusias išlaidas (valymo priemonės ir pan.)
30 Rodiklis apskaičiuotas sunaudotų maisto produktų 2020 metais vertę padalinus iš įstaigos valgyklos
darbuotojų skaičiaus (neįskaičiuojant sandėlininkų, dietistų ir kt. su maitinimu susijusių asmenų )
31 Rodiklis apskaičiuotas visų, su maitinimu susijusių darbuotojų darbo priskaityto darbo užmokesčio sumą
padalinus iš 2020 metais apdorotų maisto produktų vertės.
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Vertinant, kokia yra maitinimo paslaugos kaina, paslaugą perkant Viešųjų pirkimų
įstatymo nustatyta tvarka, įvertinome įvairiose savivaldybėse 30 sutarčių, dėl viešųjų pirkimų
maitinimo paslaugų teikimo švietimo įstaigoms kainas, (iš viso 34 antkainio dydžiai). Sutartys
buvo pasirinktos atsitiktinės atrankos būdu iš Viešųjų pirkimų tarnybos informacinėje sistemoje
skelbiamų sutarčių. Nevertinome tų sutarčių, kurių paslaugos kainos nebuvo galima nustatyti
procentais. Vidutinis antkainis yra 25,91 proc. nuo maisto produktų kainos, iš jų 0-10 proc.
antkainis buvo taikytas 7 atvejais, 11-20 % - 7 atvejais, 21-50% - 17 atvejų, 51%- ir daugiau
3 atvejais. Didžiausias antkainis siekia -91 %, mažiausias - 0 % patiekalų kainos. (4 priedas)
Savivaldybei reikia ieškoti priemonių, maitinimo organizavimo paslaugos atpiginimui.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Eil.Nr.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7

Rekomendacija
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Įvertinti galimybes ir organizuoti centralizuotus maisto produktų
pirkimus, pagal galimybes skaidant kiekybiniu ar kokybiniu
požiūriais, siekiant užtikrinti kuo didesnę tiekėjų konkurenciją ir
mažesnes produktų kainas
Ieškoti galimybių ir būdų maisto produktų apdorojimo kaštams
sumažinti
Ieškoti galimybių sudaryti sąlygas visose įstaigose atsiskaityti už
mokamą maitinimą nenaudojant grynųjų pinigų
Ieškoti galimybių skaitmenizuoti patiekalų kalkuliacinių kortelių
sudarymo procesą

Numatomos priemonės rekomendacijai
įgyvendinti

Numatomi
terminai

Įvykdyti centralizuotus duonos ir jos gaminių
viešuosius pirkimus

Iki 2022 m.
rugsėjo 1 d.

Peržiūrėti ugdymo įstaigų virtuvių etatus ir
apsispręsta dėl jų tikslingumo
1–2 rajono ugdymo įstaigose įdiegti bankinių
kortelių skaitytuvai
Įvertinta galimybė skaitmenizuoti patiekalų
kalkuliacinių kortelių sudarymo procesą ir
pateiktas sprendimas
Inicijuoti įstaigų virtuvių darbuotojų mokymus sveikatai palankaus Virtuvių darbuotojams organizuoti mokymai
maitinimo organizavimo klausimais
sveikatai palankaus maitinimo klausimais
Spręsti dėl galimybės gauti dietologo konsultacijas visoms
Bus 5steigtas dietologo etatas Visuomenės
maitinimo paslaugas teikiančioms įstaigoms
sveikatos biure, konsultuojantis visas
maitinimo paslaugas teikiančias ugdymo
įstaigas
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, įpareigojant Bus patikslintas ugdymo įstaigos maitinimo
įstaigų vadovus nustatyti nuolat veikiančias kontrolės procedūras, organizavimo aprašas ir jame nustatytos nuolat
įstaigos vadovui tvirtinti maisto paketų sudėtį ir informaciją skelbti veikiančios kontrolės procedūros,
interneto svetainėse
įpareigojimas tvirtinti maisto paketo sudėtį ir
skelbti informaciją įstaigos svetainėje

Iki 2022 m.
birželio 1 d.
Iki 2022 m.
rugsėjo 1 d.
Iki 2022 m.
balandžio 1 d.
Iki 2022 m. kovo
1 d.
Iki 2022 m.
birželio 1 d.

Iki 2022 m.
gegužės 1d.

Mato Slančiausko progimnazija
7.

Peržiūrėti mokinių maitinimo grafikus, užtikrinant, kad moksleiviai
pietus gautų ne anksčiau kaip 2,5 valandos ir ne vėliau kaip 4 val.
nuo pamokų pradžios.

Pakeistas ir higienos normas atitinkantis
mokinių maitinimo grafikas.

Pasibaigus dėl
COVID – 19
šalyje įvestai
ekstremaliajai
situacijai, kuomet,
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8.

9.

10

11

12

Teikti ir valgiaraščiuose nurodyti tausojančius ir augalinius
patiekalus.

Tausojantys ir augaliniai patiekalai
valgiaraščiuose nurodomi juos paryškinat ir
pabraukiant.
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkų aprašus nustatant Sukurti ir patvirtinti progimnazijos maisto
produktų ir patiekalų gamybos išlaidų
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus, apskaitos tvarkos aprašas.

laikantis OV
numatytų mokinių
saugumo
reikalavimų
privaloma
išlaikyti mokinių
srautus ir
atstumus
valgykloje.
Vykdoma.

Bus
įgyvendinama iki
2022- 04- 01 d.

pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.
Užtikrinti, kad maisto produktų apskaita atitiktų 8 VSAFAS
„Atsargos“ reikalavimus
Gasčiūnų pagrindinė mokykla
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkų aprašus nustatant
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras.
(Detalizuojant vidaus kontrolės procedūras maitinimo
organizavimo srityje apspręsti, kalkuliacinių kortelių
perskaičiavimo terminus, pasikeitus produktų kainoms, jų
peržiūrėjimo ir tvirtinimo procedūras, numatyti, kaip
nustatomos ir tvirtinamos parduodamų patiekalų kainos.

Bus patikslinti maitinimo organizavimo
2022-03-31
tvarkų aprašai nustatant nuolat veikiančias
vidaus kontrolės procedūras.
Kalkuliacinės kortelės perskaičiuojamos
pasikeitus produktų kainomis, tvirtinamos
ir saugomos dokumentų valdymo sistemoje
„Kontora“ .

Peržiūrėti mokinių maitinimo grafikus, užtikrinant, kad
moksleiviai pietus gautų ne anksčiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau
kaip 4 val. nuo pamokų pradžios.

Bus patikslinti moksleivių maitinimo
grafikai maitinimo aprašuose ir
užtikrinamas jų laikymasis.

2022-03-01
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13

Teikti ir valgiaraščiuose nurodyti tausojančius ir augalinius
patiekalus.

14

Užtikrinti, kad maisto produktų apskaita atitiktų 8 VSAFAS
„Atsargos“ reikalavimus.

Bus patikslinti valgiaraščiai pateikiant ir
nurodant augalinius ir tausojančius
patiekalus.
Maisto produktų apskaita bus
skaitmenizuota ir vedama kiekiniu metodu
ir atitiks 8 VSAFAS „Atsargos“
reikalavimus.

2022-03-01

Diegiama kalkuliacinė programa

Artimiausiu
laiku

Kalkuliacinių (valgiaraščių) kortelių
perskaičiavimas, pasikeitus produktų kainoms,
jau yra vykdomas, jų priežiūros ir tvirtinimo
procedūros bus įtrauktos atliekant 2021 metų
vidaus kontrolės procedūras.

Kalkuliacinės
kortelės
perskaičiuojamos
pasikeitus
produktų pirkimo
kainoms.

Bus atnaujintas vaikų maitinimo
organizavimo Joniškio vaikų lopšelyjedarželyje „Saulutė“ tvarkos aprašas,
detalizuojant vidaus kontrolės procedūras
maitinimo organizavimo srityje.

iki 2022–03–01

2022-01-28 direktorės įsakymas Nr. V-5,
papildytas „Žagarės vaikų
lopšelio-darželio „Vyšniukas“
maisto produktų ir patiekalų
gamybos išlaidų apskaitos tvarkos

Įvykdyta

2022-03-31

Vaikų lopšelis - darželis „Ąžuoliukas“
15

16

Detalizuojant vidaus kontrolės procedūras maitinimo
organizavimo srityje apspręsti, kalkuliacinių kortelių
perskaičiavimo terminus, pasikeitus produktų kainoms, jų
peržiūrėjimo ir tvirtinimo procedūras
Lopšelis- darželis „Vyturėlis“
Detalizuojant vidaus kontrolės procedūras maitinimo organizavimo
srityje apspręsti, kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus,
pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
procedūras.

Vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“
17

18

Detalizuojant vidaus kontrolės procedūras maitinimo
organizavimo srityje, apspręsti kalkuliacinių kortelių
perskaičiavimo terminus, pasikeitus produktų kainoms, jų
peržiūrėjimo ir tvirtinimo procedūras.
Vaikų lopšelis – darželis „Vyšniukas“
Apspręsti vidaus kontrolės procedūras
maitinimo organizavimo srityje, detalizuojant kalkuliacinių
kortelių perskaičiavimo terminus, pasikeitus
produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir
tvirtinimo procedūras.
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aprašas“ punktu „18. Įvykus
naujiems viešiesiems maisto
produktų pirkimams, pasikeitus
produktų kainoms, technologinės
kortelės yra perskaičiuojamos ir
patvirtinamos įstaigos vadovo“.
19

20

21

22

Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos aprašus nustatant
nuolat veikiančios vidaus kontrolės procedūras.
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus,
pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.)
Teikti ir valgiaraščiuose nurodyti tausojančius ir augalinius
patiekalus.

Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkų aprašus, nustatant
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras.
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus,
pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.)
Skaistgirio gimnazija
Peržiūrėti mokinių maitinimo grafikus, užtikrinant, kad
moksleiviai pietus gautų ne anksčiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau
kaip 4 val. nuo pamokų pradžios.

Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos 2022-02-28
aprašą nustatant nuolat veikiančios vidaus
kontrolės procedūras

Mokyklos dietistei peržiūrėti ir patikslinti
valgiaraštį, patiklsintą valgiaraštį patvirti
nuo 2022 m. vasario 1 d. Moksleiviams
sudaryti galimybės gauti tiek „Tausojantį“
tiek „Augalinį“ maistą teisės aktų nustatyta
tvarka.

2022-02-01

Patvirtinti maitinimo organizavimo tvarkų
aprašų pakeitimai, nustatant nuolat
veikiančias vidaus kontrolės procedūras

Iki 2022 m. kovo
4 d.

Patikslinti maitinimo grafikus

Nuo 2022-09-01
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23

Vidaus norminiuose aktuose apspręsti, kokia tvarka
organizuojamas nemokamas maitinimas karantino ar
ekstremalios situacijos atveju.
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Užtikrinti, kad maisto produktų apskaita atitiktų 8 VSAFAS
„Atsargos“ reikalavimus.

25

26

Peržiūrėti ir koreguoti įstaigos maitinimo
organizavimo tvarkos aprašą ir kitus
įstaigos tvarkos aprašus, kuriuose nurodyti
neatitikimai rekomendacijoje.

Koreguoti atitinkamai maitinimo
organizavimo tvarkos aprašą, skiriant
atsakingus asmenis už dokumentų rengimą
ir t.t. Papildyti reikalingais punktais
Skaistgirio gimnazijos dokumentacijos
planą.
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkų aprašus nustatant Peržiūrėti ir koreguoti įstaigos maitinimo
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras.
organizavimo tvarkos aprašą ir kitus
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus, įstaigos tvarkos aprašus, kuriuose nurodyti
pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
neatitikimai rekomendacijoje.
procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.)
Žagarės gimnazija
Užtikrinti, kad maisto produktų apskaita atitiktų 8 VSAFAS
Patikslinti maitinimo tvarką ir apskaitos
„Atsargos“ reikalavimus.
politikoje numatyti kokie dokumentai
pateikiami, atsiskaitant už mokamą
maitinimą.

Iki 2022-04-30

2022-04-30

Iki 2022-04-30

2022-03-31
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Patvirtinti kalkuliacines patiekalų korteles vadovo įsakymu

Kalkuliacinės kortelės patvirtintos direktoriaus
2022 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-7 Joniškio
r. Žagarės gimnazijos direktoriaus 2020 m.
rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. V–91 „Dėl mokinių
maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Įvykdyta

28

Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, nustatant
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras. (Detalizuojant

Bus patikslintas Joniškio r. Žagarės
gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15
d. įsakymas Nr. V–91 „Dėl mokinių
maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2022-03-31

kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus, pasikeitus
produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo procedūras,
numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos parduodamų
patiekalų kainos.)

30

Kriukų pagrindinė mokykla
29

Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, nustatant
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras. (Detalizuojant

kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus, pasikeitus
produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo procedūras,
numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos parduodamų
patiekalų kainos.)
30

Peržiūrėti mokinių maitinimo grafikus, užtikrinant, kad moksleiviai
pietus gautų ne anksčiau kaip 2,5 val. ir ne vėliau kaip 4 val. nuo
pamokų pradžios.

31

Teikti ir valgiaraščiuose nurodyti tausojančius ir augalinius
patiekalus.
Vidaus norminiuose aktuose apspręsti, kokia tvarka
organizuojamas nemokamas maitinimas karantino ar ekstremalios
situacijos atveju.
Užtikrinti, kad maisto produktų apskaita atitiktų 8 VSAFAS
„Atsargos“ reikalavimus.

32
33

34

35

Žagarės specialioji mokykla
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos aprašus nustatant
nuolat veikiančios vidaus kontrolės procedūras.
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus,
pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.)
Teikti ir valgiaraščiuose nurodyti tausojančius ir augalinius
patiekalus.

Saulės pagrindinė mokykla

Bus patikslintas „Mokinių nemokamo ir
mokamo maitinimo mokykloje tvarkos
aprašas“. Kalkuliacinės kortelės
perskaičiuojamos pasikeitus produktų
kainoms.

Iki 2022-03-31

Bus patikslintas „Mokinių nemokamo ir
mokamo maitinimo mokykloje tvarkos
aprašas“ ir pakeistas moksleivių maitinimo
grafikas, užtikrinant jo laikymąsi.
Bus patikslinti valgiaraščiai, juose nurodant
tausojančius ir augalinius patiekalus
Bus patikslintas „Mokinių nemokamo ir
mokamo maitinimo mokykloje tvarkos
aprašas“
Maito produktų apskaita bus vedama kiekiniu
metodu ir atitiks 8 VSAFAS „Atsargos“
reikalavimus

Iki 2022-03-01

Iki 2022-03-01
Iki 2022-03-01

2022-04-01

Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos 2022-02-28
aprašą nustatant nuolat veikiančios vidaus
kontrolės procedūras

Mokyklos dietistei peržiūrėti ir patikslinti
valgiaraštį, patiklsintą valgiaraštį patvirti
nuo 2022 m. vasario 1 d. Moksleiviams
sudaryti galimybės gauti tiek „Tausojantį“
tiek „Augalinį“ maistą teisės aktų nustatyta
tvarka.

2022-02-01
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Peržiūrėti ir patvirtinti valgiaraščius, pagal rekomenduojamas
dienos energetines normas. Perskaičiuoti kalkuliacines
korteles, pasikeitus maisto produktų kainoms. Užtikrinant,
kad kortelės būtų sudarytos visiems į valgiaraščius
įtrauktiems patiekalams.
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkų aprašus nustatant
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras.
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus,
pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.)

Sudarė vyr. virėja V. P.
Patikrino buhalterė J. M.
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Teikti ir valgiaraščiuose nurodyti tausojančius ir augalinius
patiekalus.

Sudarė vyr. virėja V. P.
Patikrino buhalterė J.M.
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Užtikrinti, kad maisto produktų apskaita atitiktų 8 VSAFAS
„Atsargos“ reikalavimus.

Sudaryti mokyklos mokamo ir nemokamo
maitinimo sunaudojimo žiniaraščius;
Dienos užimtumo centro maitinimo
sunaudojimo žiniaraščius; bendrabučio
mokinių maitinimo sunaudojimo
žiniaraščius.
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkos
aprašą mokykloje.
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„Aušros“ gimnazija
Patikslinti maitinimo organizavimo tvarkų aprašus nustatant
nuolat veikiančias vidaus kontrolės procedūras.
(Detalizuojant kalkuliacinių kortelių perskaičiavimo terminus,
pasikeitus produktų kainoms, jų peržiūrėjimo ir tvirtinimo
procedūras, numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.)

Papildyti mokyklos vidaus kontrolės
politikos VII skyrių, numatant procedūras
dėl maitinimo organizavimo, kalkuliacinių
kortelių perskaičiavimo terminus,
pasikeitus produktų kainoms, jų
peržiūrėjimo ir tvirtinimo procedūras,
numatyti, kaip nustatomos ir tvirtinamos
parduodamų patiekalų kainos.

Atlikta

Iki 2022-03-15

Atlikta

Iki 2022-03-15
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42

Teikti ir valgiaraščiuose nurodyti tausojančius ir augalinius
patiekalus.
Užtikrinti, kad maisto produktų apskaita atitiktų 8 VSAFAS
„Atsargos“ reikalavimus.
Savivaldybės kontrolierė

Alma Žukauskytė
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2.

PRIEDAI
Atitikties ir veiklos audito “Maitinimo
organizavimas Joniškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigose“ ataskaitos
1 priedas

INFORMACIJA APIE SUTARTIS, SUDARYTAS PRITAIKIUS NETINKAMĄ PIRKIMO BŪDĄ
Įstaigos pavadinimas

Tiekėjo pavadinimas

Sutarties data ir Nr.

Mato Slančiausko
progimnazija
Skaistgirio gimnazija

AB „Žemaitijos pienas“

2020.03.18 Nr.1033

Faktiškai
nupirkta prekių
pagal sutartį
18115,94

AB „Žemaitijos pienas“

2018.08.25 Nr. SIA-07/PPS-19

13928,74

UAB „Lobby Baltic“

2019.12.31 Nr. LOB-20/05/PPS29 (2019-2020)

13477,69

UAB „Sanitex“
UAB „Sanitex“
UAB „Sanitex“
UAB „Joniškio duona“
ŽŪB „Delikatesas“
UAB „Sanitex“

2020.06.13,Nr. 14/2019
2020.06.25, Nr. 13/2019
2020.06.13,Nr. 10/2019
2020.06.13,Nr. 10/2019
2020.07.12,Nr. 13/2018
2018.08.31 Nr. OFI-VP18-271/2

UAB „Sanitex“
AB „Žemaitijos pienas“
UAB „Sanitex“
UAB „Citma“
UAB „Sanitex“

2018.08.31 Nr. OFI-VP18-271/3
2019.12.13 Nr.22
2019.01.02 OFI-VP18-378
2019.01.02Nr.1
2019.12.31 Nr.OFI-Vp18-460

24.000
27810
22608,3
19321,75

UAB "Sanitex"

2019-09-02 OFI-VP19-294

23481,79

L. d. "Saulutė"

Žagarės gimnazija
l. d. "Ąžuoliukas"

L. d. "Vyturėlis"

Sutarties
vertė su
pratęsimu

25984,5
12322,92
18459,27
13528,2
25962,48
15493,37
13649,62
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Atikties ir veiklos audito “Maitinimo
organizavimas Joniškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigose“ ataskaitos
2 priedas

Įstaigos pavadinimas
Mato Slančiausko
progimnazija
190565235
Gasčiūnų pagrindinė
mokykla 190563412

Kriukų pagrindinė
mokykla 190565420,

Tiekėjo
pavadinimas
UAB „Lobby
Baltic“
AB „Žemaitijos
pienas“
AB „Žemaitijos
pienas“
UAB Vilguva
UAB „Mažeikių
mėsinė“
ŽŪB „Delikatesas“
UAB „Sanitex“

Gataučių Marcės
Katiliūtės pagrindinė
mokykla 190563565;

UAB „Sanitex“
AB Žemaitijos
pienas

sutarties
terminas

INFORMACIJA APIE PIRKIMO BŪDO PASIKEITIMĄ, SUTARTIS SUDARANT 36 MĖNESIŲ LAIKOTARPIUI

Sutarties
vertė (su
numatytu
pratęsimu) Pirkimo būdas
9813,44
Neskelbiama
apklausa
12025,96
Neskelbiama
apklausa
6452,51
Neskelbiama
apklausa
10543,56
Neskelbiama
apklausa
8928
Neskelbiama
apklausa
10062,36
Neskelbiama
apklausa
11825,81
Neskelbiama
apklausa

Sutarties data ir Nr.
2020.06.17 LOB-19/33

12

2020.03.18 Nr.1033

12

2020-08-31 Nr.
20200831
2020-09-01
Nr.20200901
2019-08-30 Nr.
20190831
2020-08-24, Nr. KMP
200824/2
2020-08-21, Nr.
KPM200821/1

12

2019-08-28 Nr. (3.28)
PPS-06
2019-12-13 Nr. (3.28)
PPS-09

16

11872,76

24

12100

12
12
12
24

Neskelbiama
apklausa
Neskelbiama
apklausa

sutarties
vertė,
sudarius 3
metų
laikotarpiui
19626,88
24051,92
12905,02
21087,12
17856
20124,72
17738,72
26713,71
18150

Pirkimo būdas
sudarant 3
metų
laikotarpiui
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
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UAB „Mažeikių
mėsinė“
UAB „Citma“
Lopšelis darželis
Saulutė 190550151.

UAB „Joniškio
duona“
ŽŪB „Delikatesas“
AB „Pieno
žvaigždės“

2019-12-20 Nr. (3.28)
12
PPS-10
2019-12-30 Nr. (3.28)
12
PPS-11
2020.06.13,Nr. 10/2019 12

7251,2

2020.07.12,Nr. 13/2018 12

10366,55

2019.07.25,Nr. 15/2019 12

12098,8

5547,22
4509,4

Neskelbiama
apklausa
Neskelbiama
apklausa
Neskelbiama
apklausa
Neskelbiama
apklausa
Neskelbiama
apklausa

21753,6

skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa
skelbiama
apklausa

16641,66
13528,2
31099,65
36296,4

Atitikties ir veiklos audito “Maitinimo
organizavimas Joniškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigose“ ataskaitos
3 priedas

1549,72
719,05
1018,64
689,13

39954,56
15910,00
23541,57
26686,07

686
300
300
459,21

42190,28
16929,049
24860,211
27834,414

10541,13
11758,66
15164,20
9031,26

1,00
0,72
0,82
1,03

Darbo užmokesčio
sąnaudos eurais, 1
euro vertės maisto
produktų
apdorojimui

1 euro maisto
produktų
apdorojimo
savikaina eurais

tenka apdorotų
maisto produktų 1
virtuvės
darbuotojui eurais

iš viso

Kitos tiesioginės
virtuvės sąnaudos

Su maitinimo
organizavimu
susijusių
darbuotojų darbo
užmokestis

Įstaigos pavadinimas
Mato Slančiausko progimnazija
Gasčiūnų garindinė mokykla
Kriukų pagrindinė mokykla
Gataučių Marcė Katiliūtės
pagrindinė mokykla

komunalinių
patarnavimų
sąnaudos

INFORMACIJA APIE MAISTO GAMYBOS KAŠTUS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2020 METAIS

0,95
0,68
0,78
0,98
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Skaistgirio gimnazija
Žagarės specialioji mokykla
"Saulės" pagrindinė mokykla
"Aušros" gimnazija
Žagarės gimnazija
l.d. Saulutė
l.d. "Vyšniukas"
l.d. "Vyturėlis"
l.d. "Ąžuoliukas"
Iš viso




2738,92
799,07
1416,88

42026,72
20457,67
67093,79

1497,66
1416,48
374,30
401,67
730,32

39266,18
35290,00
44008,64
13826,20
33565,08

484,84
13836,68

38700,87
440327,35

612
300
4524,5
2
917,43
480
593
319,98
801,09
9
603,38
10896,
619

45377,643
21556,737
73035,185

8820,86
11542,31
12529,24

1,29
1,33
0,97

1,19
1,27
0,89

41681,27
37186,484
44975,941
23435,029
35096,498

5605,41
7385,00
9825,78
10727,65
12090,74

1,49
1,26
1,31
2,18
1,45

1,40
1,19
1,28
2,12
1,39

39789,091
473947,83

7883,41
132905,65

1,68
1,27

1,64
1,21

Virtuvės darbuotojų ir susijusių darbuotojų su maitinimo organizavimu (dietistų, maitinimo specialistų, sandėlininkų, buhalterių ir pan,
) darbuotojų priskaitytas darbo užmokestis pagal įstaigų pateiktą informaciją.
Rodiklis apskaičiuotas per 2020 metus sunaudotus maisto produktų vertę eurais padalinus iš įstaigoje dirbančių virėjų skaičiaus
(neįskaičiuojant dietistų, sandėlininkų ir pan. darbo užmokesčio).

Atitikties ir veiklos audito “Maitinimo
organizavimas Joniškio rajono savivaldybės
švietimo įstaigose“ ataskaitos
4 priedas
INFORMACIJA APIE PRIVAČIŲ ASMENŲ MAITINIMO PASLAUGŲ KAINAS
Eil
Nr.

Tieklėjas

Užsakovas

Sutarties data ir Nr.

patiekalų paruošimo kaina (antkainis)

1
2

VŠĮ Bruneros
UAB "Grūstė"

Jonavos Neries pagrindinė mokykla
Plungės r. Kulių gimnazija

2020.08.18
2020.10.01

0,0021 eur. 1, asmeniui 1%
18 % maisto produktų kainos
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3

UAB "Maisto slėnis"

Šilutės raj. Švėkšnos "Saulės"
gimnazija

2020-08-25 Nr. V12-9

28 % nuo maisto produktų kainos

4

UAB "Vilartina"

Tauragės Tarailių progimnazija

2020-10-01 Nr. GS-138

24-27 % nuo maisto produktų kainos

5

UAB "Orden"

Tauragės "Aušros" gimnazija

2020-07-14 Nr. 51-22

25-26 % nuo maisto produktų kainos

6

UAB "Agsira"

Šilutės rajono Rusnės specialioji
mokykla

2020-06-16 Nr.1

91% % nuo maisto produktų kainos

7

UAB "Amerija"

Kelmės raj. Liolių pagrindinė
mokykla

2020-07-08 Nr.1

15 % nuo maisto produktų kainos

8

UAB "Namų dvasia
maitinimo projektuose"

Kaišiadorių rajono R.Palomenės
mokykla

2020-06-23 Nr.1

14,9 % nuo maisto produktų kainos

9
10

UAB "Maisto slėnis"
UAB "Niklita"

Klaipėdos "Aitvaro" gimnazija
Kelmės "Aukuro" pagrindinė
mokykla

2020-07-3Nr. -2020-008
2020-06-12 Nr. 20

25 % nuo maisto produktų kainos
0 % nuo maisto produktų kainos

11

UAB "Grūstė"

Anykščių S.Traupio pagrindinė
mokykla

2019-09-26 Nr. SU-3

20 % nuo maisto produktų kainos

12
13

VŠĮ Bruneros
UAB "Maisto slėnis"

Kauno Šv. Kazimiero progimnazija
Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

2021-03-24 Nr. 31(S-8)
2020-10-30 Nr. 31(s)59

0 % nuo maisto produktų kainos
Pusryčiai apie 13 %, pietūs apie 7% nuo produktų
kainos

14
15

UAB "Alzena"
IĮ "Šalsima"

Vilniaus Lazdynų mokykla
Kelmės raj. Kražių Žygimanto
Liauksmino gimnazija

2021-01-08 Nr. PS-1
2021-01-14 Nr. 33

0 % nuo maisto produktų kainos
18 % nuo maisto produktų kainos

17

UAB "Voverės"

Vilniaus l.d. "Pilaitukas"

2020.12.14

66% lopšelinukams, 46% darželinukams

18

VŠĮ Bruneros

Alytaus r. Krokialaukio Tomo
Norkaus-Naruševičiaus gimnazija

2019-08-28 Nr. SA-63

apie 14% nuo maisto produktų kainos.

19

UAB "Pavlija"

Klaipėdos Maksimo Gorkio
progimnazija

2020-01-02 Nr.
(4.24)F10-1

25 % nuo maisto produktų kainos
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20

A. Naujokienės
įmonė

Šilutės raj. Saugų Jurgio Mikšio
pagrindinė mokykla

2019-07-19 Nr. T3-22

39-40 % nuo maisto produktų kainos

21
22

UAB "Žavalda"
UAB "Sotega"

Kauno r. Neveronių gimnazija
Šilutės raj. Vilkyškių pagrindinė
mokykla

2018-08-29 Nr. T11-6
2019-08-20 Nr.F1-57

24 % nuo maisto produktų kainos
44 % nuo maisto produktų kainos

23

Genovaitės Šliogerienės
įmonė

Šilutės raj. Švėkšnos "Saulės"
gimnazija

2019-07-15 Nr. V12-12

55 % nuo maisto produktų kainos

24

A.Vaišvilienės įmonė

Panevėžio Juozo Balčikonio
gimnazija

2018-06-27 Nr. F7-33

30 % nuo maisto produktų kainos, už nuomojamas
patalpas moka per mėn. 373,35 eurų.

25

UAB "Orden"

Tauragės Martyno Mažvydo
progimnazija

2020-07-14 Nr. 29

26 % pusryčiams, 47 % pietūs

26
27
28

UAB "Eglėja"
UAB "Averita"
UAB "Irenutė"

Klaipėdos "Verdenės" progimnazija
Šiaulių Zoknių progimnazija
Kauno Maironio universitetinė
gimnazija

2020-09-01 Nr.F3-7
2020.07.21
2020-09-01 Nr. SVT-25

25 % nuo patiekalų kainos.
0% nuo maisto produktų kainos
7% nuo maisto produktų kainos

29
30

IĮ "Laigis"
UAB "Sotega"
Vidutinis antkainis

Biržų "Aušros" gimnazija"
Rtauragės Žygaičių gimnazija

2020-09-01 Nr. SU-17
2020-07-31 Nr. 22

40% nuo maisto produktų kainos
25% nuo maisto produktų kainos
25,91 nuo maisto produktų kainos

Atitikties ir veiklos audito “Maitinimo
organizavimas
Joniškio
rajono
savivaldybės švietimo įstaigose“ ataskaitos
4 priedas
3. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
1. Mokamas maitinimas-švietimo įstaigose sudarytos sąlygos mokiniams nusipirkti maisto.
2.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas – Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos išduodamas dokumentas, kuriuo ūkio subjektui suteikiama teisė
vykdyti maisto tvarkymo veiklą.

3. Leidimas – higienos pasas – leidimas, kuris parodo, kad ūkinės komercinės veiklos
sąlygos atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.
4. Valgiaraštis – patiekiamų vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.
5. Patiekalas ‒ paprastai vienoje lėkštėje patiekiamas vartoti šaltas ar šiltas maistas .
6. Augalinės kilmės patiekalas – patiekalas pagamintas tik iš augalinės kilmės produktų
(pvz.: sriuba be grietinės, makaronai be kiaušinių, košė be sviesto).
7. Tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos
būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje,
keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų
bulvių patiekalai.
8. Viešasis pirkimas - vienos ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių,
paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant
viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai
yra skirti viešajam tikslui.
9. Numatoma pirkimo vertė – pirkimo pradžioje, vadovaujantis metodikos nuostatomis,
apskaičiuota vertė, pagal kurią pirkimo vykdytojas nustato, kokios vertės pirkimą turi
atlikti, norėdamas sudaryti pirkimo sutartį arba preliminariąją viešojo pirkimo –
pardavimo sutartį .
10. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose, sutartyje ir (ar) sutarties pakeitimuose
nustatomi sutarties kainos nustatymo ir apskaičiavimo būdai, kriterijai, taisyklės.
11. Įkainis- prekės, paslaugos ar darbo mato vieneto kaina.
12. Kaina- už prekes, paslaugas ar darbus pagal sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.
13. Technologinė kortelė – dokumentas, patiekalo gaminimo receptūra, skirta gamybos
darbuotojams, kad prireikus šie galėtų prižiūrėti patiekalo gamybos eigą,
14. Kalkuliacinė kortelė – dokumentas, kuriame nurodomos sudedamosios dalys, ir jų bruto
ir neto išeiga, piniginė išraiška, pagaminto produkto ar prekės savikainai pagrįsti.
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15. Kaštai- įmonės produkcijos gamybai sunaudotų išteklių piniginė suma.
16. Inventorizacija – turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių
palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis.
17. BVPŽ kodas - Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas– pirkimo objektų klasifikavimo
sistema, nustatyta 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB)
Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2004 m. specialusis
leidimas, 6 skyrius, 5 tomas, p. 3) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio
18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 dėl kai kurių teisės
aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su
reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB (OL
2009 L 188, p. 14).
18. Savivaldybė –Joniškio rajono savivaldybė;
19. Tvarkos aprašas - Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas – nustato vaikų
maitinimo, vykdomo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas
vykdančiose įstaigose (toliau – mokyklos), vaikų poilsio stovyklose, teikiančiose
apgyvendinimo paslaugas (toliau – poilsio stovyklos), vaikų stacionariose socialinių
paslaugų įstaigose (toliau – socialinės globos namai), reikalavimus.
Atitikties ir veiklos audito “Maitinimo
organizavimas
Joniškio
rajono
savivaldybės švietimo įstaigose“ ataskaitos
5 priedas
4. AUDITO APIMTIS IR METODAI

Audito tikslas- įvertinti maitinimo organizavimą švietimo įstaigose teisėtumo ir
ekonomiškumo ir efektyvumo požiūriu.

Pagrindiniai audito klausimai:


Ar maitinimas organizuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų;



Ar maitinimui skirtos lėšos naudojamos ekonomiškai ir efektyviai;



Ar maitinimo proceso organizavimas užtikrina ekonomišką ir efektyvųlėšų naudojimą.

Audituojamas subjektas - Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigos: Joniškio „Aušros“
gimnazija, Skaistgirio gimnazija, Žagarės gimnazija, Mato Slančiausko progimnazija, „Saulės“,
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Kriukų, Gasčiūnų ir Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinės mokyklos, Žagarės specialioji
mokykla, Žagarės lopšelis darželis „Vyšniukas“, Joniškio lopšeliai darželiai „Ąžuoliukas“,
Saulutė“, „Vyturėlis“.
Audituojamas laikotarpis 2020 metai, analizei naudoti ankstesnių ir vėlesnių periodų
duomenys.
Vidaus kontrolę vertinome tiek, kiek tai susiję sumaitinimo organizavimu ir tinkamu tam skirtų
lėšų ekonomišku naudojimu.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus
tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Audito apimtis ir taikyti metodai
aprašyti priede „Audito apimtis ir metodai“
Pagrindiniai audito duomenų rinkimo ir vertinimo metodai
Audito įrodymai buvo rinkti taikant dokumentų peržiūros, tikrinimo, palyginimo, skaičiavimo,
paklausimo, patvirtinimo ir analitines procedūras.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus32, tarptautinius aukščiausiųjų audito
institucijų standartus33. Audito apimtis ir taikyti metodai aprašyti priede „Audito apimtis ir
metodai“

AUDITO DUOMENŲ RINKIMO IR VERTINIMO METODAI

Audito ataskaitos

Taikyti duomenų rinkimo ir

skyrius/ poskyris

vertinimo metodai

Tikslas

Ar maitinimas organizuojamas laikantis teisės aktų reikalavimų
1.1.3
Visų
įstaigų Dokumentų peržiūra:
nuostatuose
nurodytas Įstaigų nuostatų peržiūra.
maitinimo
paslaugų Apklausa:
teikimas.
Pateiktas paklausimas įstaigoms.
1.1.1 Visos įstaigos turi
maisto tvarkymo
subjekto pažymėjimą

32

Dokumentų peržiūra:
Nagrinėta:
-Valstybės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus įsakymas
„Dėl maisto tvarkymo subjektų
patvirtinimo ir registravimo
reikalavimų patvirtinimo“.
Dokumentų analizė
Analizuota:

Nustatyti, ar visos švietimo
įstaigos teisėtai organizuoja
mokamą ir nemokamą
maitinimą.
Nustatyti, ar visos švietimo
įstaigos turi maisto tvarkymo
subjektų pažymėjimus

Valstybės kontrolieriaus 2002-02-21 įsakymas Nr. V-26 „Dėl Valstybinio audito reikalavimų patvirtinimo“
3000 –asis TAAIS „Veiklos audito standartas“, prieiga per internetą:
https://www.valstybeskontrole.lt/TVS/Content/INTOSAI_standartai/3000-asis_TAAIS.pdf
33
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1.1.2 Visos įstaigos turi
higienos pasus

1.1.4 Įstaigų Vidaus
kontrolė maitinimo
organizavimo srityje
tobulintina

Valstybinės ir maisto
veterinarijos tarnybos registro
duomenys.
Apklausos:
Švietimo įstaigoms 2020 metais
pateiktas klausimynas.
Dokumentų peržiūra:
Nagrinėta:
-Visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymas
Dokumentų analizė:
Analizuota:
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro duomenys.
Apklausos:
2020 metais pateiktas įstaigoms
klausimynas,
Pateiktas paklausimas
Visuomenės sveikatos centrui;
Dokumentų peržiūra:
Nagrinėta:
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymas „Dėl
vaikų maitinimo organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Interneto svetainių peržiūros:
Peržiūrėtos visų švietimo įstaigų
interneto svetainės ir vertinta, ar
patvirtinti ir paskelbti maitinimo
organizavimo tvarkų aprašai.
Dokumentų peržiūra:
Peržiūrėtos visų švietimo įstaigų
maitinimo organizavimo tvarkos.
Analizuota, ar tvarkose apspręsta
maitinimas karantino,
ekstremalios situacijos,
ekstremalaus įvykio ar įvykio
laikotarpiu
Apklausa:
2020 metais pateiktas
klausimynas įstaigoms.

Nustatyti, ar visos įstaigos
turi leidimus – higienos
pasus

Nustatyti, ar bendrojo
ugdymo švietimo įstaigos
turi patvirtinusios ir
paskelbusios mokamo ir
nemokamo maitinimo tvarkų
aprašus?

Nustatyti, ar apspręsta
maitinimas karantino,
ekstremalios situacijos,
ekstremalaus įvykio atvejais.
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1.1.5 Ne visos įstaigos
teikia maitinimą pagal
reikalavimus

Įstaigų interneto svetainių
Nustatyti, ar maitinimas
peržiūra.
organizuojamas nustatyta
Duomenų analizė:
tvarka, pagal patvirtintus
Analizuoti įstaigų sudaryti
valgiaraščius.
valgiaraščiai, ar nustatyti
maitinimo grafikai, ar teikiami
tausojantis ir augaliniai
patiekalai.
Apklausa:
Pateiktas klausimynas įstaigoms
2. Ar maitinimui skirtos lėšos naudojamos ekonomiškai ir efektyviai?
1.3.1 Maisto produktų
viešųjų pirkimų
organizavimas
tobulintinas

1.3.2 Įstaigos maisto
produktus įsigyja pagal
viešųjų pirkimų sutartyse
nustatytas kainas.

1.3 Nustatytas antkainis
nepadengia maisto
gamybos kaštų

Duomenų analizė:
Analizuotos įstaigų maisto
produktų pirkimų sutartys.
Apklausa:
Pateiktas klausimynas įstaigoms.
Duomenų analizė:
Pirkimo dokumentai;
Analizuotos pirkimų sutartys,
Apklausa:
Pateiktas klausimynas įstaigoms

Nustatyti, ar pasirenkamas
tinkamas pirkimų būdas? Ar
pirkimų būdas atitinka
faktinę pirkimų apimtį?

Duomenų analizė:
Analizuotos maisto produktų
pirkimo sutartys;
Įstaigų maisto produktų įsigijimo
sąskaitos faktūros, ar kainos
atitinka nurodytas sutartyse.
Duomenų analizė:
Analizuoti savivaldybės įstaigų
maisto gamybos kaštai.
Analizuota informacija apie
maitinimo paslaugos teikimo
kainas, informacija iš CVPIS

Nustatyti, ar vykdoma
pirkimo sutarčių kontrolė?

Nustatyti, ar taikomos
priemonės, kad maisto
produktai būtų įsigyjami
geriausios kokybės už
mažiausią kainą?

Nustatyti, ar patiekalų
kainos padengia gamybos
išlaidas?

3. Ar maitinimo proceso organizavimas užtikrina ekonomišką ir racionalų lėšų naudojimą.
1.2.1 Nėra tikslios
informacijos apie pirktus
ir sunaudotus maito
produktus

Apklausa:
2020 metais pateiktas
klausimynas įstaigoms

Nustatyti, ar maisto
produktai, sunaudoti
patiekalams gaminti
nurašomi pagal faktinį
sunaudojimą
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Patikrinimas vietoje:
Patikrinta, ar įstaigose yra
sudarytos kalkuliacinės kortelės
su kainomis.
Perskaičiavimas:
ar kalkuliacinėse kortelės
perskaičiuotos pasikeitus maisto
produktų kainoms.

Nustatyti, ar patiekalai
gaminami pagal
technologines ir
kalkuliacines korteles.

1.1.4 Įstaigų Vidaus
kontrolė maitinimo
organizavimo srityje
tobulintina

Dokumentų peržiūra:
- Vidaus kontrolės ir
vidaus audito įstatymas;
- Mokamo maitinimo
organizavimo Joniškio
rajono savivaldybės
bendrojo lavinimo
įstaigose tvarkos aprašas,
Duomenų analizė:
Peržiūrėti įstaigų maitinimo
tvarkos aprašai.
Apklausa:
2020 m. Pateiktas klausimynas
įstaigoms

Nustatyti, ar įstaigos yra
apsprendusios vidaus
kontrolės procedūras
maitinimo paslaugos teikimo
srityje.

1.1.6 Visuomenės
sveikatos specialistai
netinkamai atlieka
maitinimo organizavimo
priežiūrą.

Apklausa:
Pateiktas paklausimas Joniškio
visuomenės sveikatos centrui.
Duomenų analizė:
Analizuoti maitinimo
valgiaraščiai ir palyginta su
gautu atsakymu iš visuomenės
sveikatos centro.
Apklausa;
Pateiktas klausimynas įstaigoms.
Patikrinimas vietoje :
2021 m. gruodžio 20-21
dienomis lankytasi visose
įstaigose ir įvertinta ar atliekama
inventorizacija ir kokie
rezultatai.

Nustatyti, ar nustatytos
institucijos tinkamai prižiūri
maitinimo organizavimą
visose šią paslaugą
teikiančiose įstaigose?

Apklausa:
Pateiktas klausimynas įstaigoms.

Nustatyti , ar tinkamai
apskaitomos gautos pajamos
už mokamą maitinimą?

1.2.2 Maisto produktų
inventorizaciją atlieka
visos įstaigos

1.2.3 Pinigų surinkimas
už teikiamas mokamo
maitinimo paslaugas

Nustatyti, ar atliekama
maisto produktų
inventorizacija?
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Apklausa;
Pateiktas klausimynas įstaigoms.
Patikrinimas vietoje :
2021 m. gruodžio 20-21
dienomis lankytasi visose
įstaigose ir įvertinta ar atliekama
inventorizacija ir kokie
rezultatai.
1.2.4 Grynųjų pinigų Apklausa
inventorizacija valgyklų Pateiktas klausimynas įstaigoms
kasose neatliekama
Patikrinimas vietoje :
2021 m. gruodžio 20-21
dienomis lankytasi visose
įstaigose ir įvertinta ar atliekama
inventorizacija ir kokie
rezultatai.

Nustatyti ar atliekamos
grynųjų pinigų
inventorizacijos?

Nustatyti ar atliekamos
grynųjų pinigų
inventorizacijos valgyklų
kasose
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