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Šiauliai 

 

ĮŽANGA 

 

Vadovaujantis Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu1 patikrinimą atliko Kontrolės ir audito 

tarnybos vyresn. patarėja Audronė Uikienė. 

Patikrinimo tikslas - maitinimo organizavimas švietimo įstaigose. 

Patikrinimo subjektas - Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos. 

Patikrinimo laikotarpis - 2017–2018 metai. Siekiant išsamaus vertinimo, tam tikrais atvejais 

analizuoti ir ankstesnių laikotarpių duomenys. 

Patikrinimo metu buvo analizuojamas maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose, šią sritį Šiaulių miesto savivaldybėje reglamentuojantys dokumentai, kiti teisės aktai, kaip 

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius (toliau - Švietimo skyrius) 

koordinuoja vaikų maitinimo organizavimą švietimo įstaigose. Daug dėmesio buvo skirta 

atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatų patikrinimui.  

Atliekant patikrinimą buvo vertinama, ar įstaigos dirba pagal valgiaraščius, suderintus su 

Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, ar suvartotų (apskaitoje nurašytų) maisto produktų 

kiekiai atitinka patvirtintas normas, ar tėvams (kitiems teisėtiems vaiko atstovams) ugdymo 

įstaigoje pateikta informacija apie vaikų maitinimą, atitinka Valstybinės maisto ir veterinarijos 

tarnybos patvirtintus valgiaraščius ir įstaigos einamosios dienos valgiaraščius. Buvo tikrinama, ar 

maisto produktų (pasirinkti mėsa ir mėsos produktai) kainos nurodytos maisto produktų pirkimo 

sutartyse atitinka įstaigų apskaitos dokumentus. Analizuojami tėvų įmokų įsiskolinimai už vaiko 

išlaikymą ugdymo įstaigoje (maitinimo paslaugos ir ugdymo aplinkos išlaikymas), vertinama jų 

apskaita, peržiūrėti nemokamai gautų maisto produktų dokumentai, tikrinami atlyginimo už  vaikų 

maitinimą mažinimo dokumentai, analizuojamas įstaigų gaunamų kompensacijų už maitinimo 

paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą lėšų panaudojimo reglamentavimas. 

Patikrinimas buvo atliekamas atrankos būdu pasirinktuose Šiaulių lopšeliuose-darželiuose 

,,Auksinis raktelis“, ,,Varpelis“, ,,Gluosnis“, ,,Žiogelis“, ,,Ežerėlis“, ,,Rugiagėlė“, ,,Voveraitė“, 

,,Trys nykštukai“, ,,Kregždutė“, ,,Salduvė“, ,,Dainelė“ bei Šiaulių Petro Avižonio regos centre. 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras (toliau - Švietimo centras) buvo pasirinktas, dėl 

įstaigoje maitinimo organizavimo specialisto įsteigtos pareigybės.  

Atlikdami patikrinimą, darėme prielaidą, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai yra 

galutiniai, o jų kopijos atitinka originalus. 

Patikrinimo metu nustatyti dalykai gali turėti įtakos vertinant Savivaldybės 2018 m. 

konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų teisingumą. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Savivaldybės kontrolieriaus 2018-06-11 pavedimas Nr. PA-1 ,,Dėl maitinimo organizavimo švietimo įstaigose patikrinimo“. 
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Teisinis reglamentavimas 

 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad: 

 maitinimo paslaugų organizavimas teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, 

įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas 

yra savarankiškoji savivaldybių funkcija2; 

 savivaldybės vykdo valstybinę (valstybės perduotą savivaldybėms) mokinių nemokamo 

maitinimo administravimo funkciją3. 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme4 numatyti pagrindiniai vaikų maitinimo 

organizavimo įstaigose reikalavimai ir funkcijos. 

 

Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo tvarką, lėšų naudojimą, lengvatų taikymo 

atvejus, vienos dienos maitinimo normas Savivaldybės švietimo įstaigose reglamentuoja: 

 Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašas5; 

 Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigos nustatymo tvarkos aprašas6; 

 Kiti teisės aktai ar įsakymai. 

 

PATIKRINIMO REZULTATAI 

 

Maitinimo organizavimo koordinavimas Savivaldybėje  

 

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą 

koordinuoja Švietimo skyrius. Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu7 skyriaus specialistams 

paskirstyti kuruojami dalykai, programos ir kuruojamos įstaigos.  

Pagal Švietimo skyriaus pateiktus duomenis, matyti, kad 2013–2015 m. ugdymo įstaigose 

dėl vaikų maitinimo organizavimo buvo atliekami planiniai patikrinimai. Švietimo skyriaus vedėjo 

įsakymu8 2015 m. patikrinimo vykdymui buvo patvirtinta Vaikų maitinimo organizavimo 

patikrinimo atmintinė, kurioje reglamentuoti vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose patikrinimo tikslai, metodai bei kiti patikrinimo aspektai. Daugiausia dėmesio 2016 m. 

buvo skirta švietimo įstaigų aprūpinimui virtuvių įranga ir centralizuotam maisto produktų 

pirkimui.  

Išanalizavus Švietimo skyriaus pateiktą informaciją ir dokumentus, nustatyta, kad 2016–

2017 m. ugdymo įstaigose planiniai patikrinimai dėl maitinimo organizavimo atliekami nebuvo, o 

2018 m. I-III ketvirčio Švietimo skyriaus darbo planuose (2018 m. IV ketvirčio planas patikrinimo 

metu dar buvo rengiamas, todėl pateiktas nebuvo) tokie patikrinimai tai pat nenumatyti. 

Atsižvelgdami į Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus maisto 

tvarkymo veiklos pažeidimus, 2017 m. Švietimo skyriaus ir Švietimo centro specialistai atliko 

viename lopšelyje-darželyje vaikų maitinimo organizavimo patikrinimą. Gavus skundą, 2018 m. 

vaikų maitinimo organizavimo patikrinimas buvo atliktas kitame lopšelyje-darželyje. Patikrinimų 

                                                 
2 LR vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533 (2008-09-15 įstatymo Nr. X-1722 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 

6 str. 10 p. 
3 Ten pat, 2, 7 str. 8 p.  
4 LR švietimo įstatymas, 1991-06-25 Nr. I-1489 (2011-03-17 įstatymo Nr. XI-1281 redakcija su vėlesniais pakeitimais), 36 str. 

7 d., 8 d., 9 d. 
5 Savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimas Nr. T-400 ,,Dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose 

aprašo patvirtinimo (2015-12-28 sprendimo Nr. T-348 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
6 Savivaldybės tarybos 2017-10-5 sprendimas Nr. T-352 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 
7 Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2017-01-05 įsakymas Nr. Š-

4 ,,Dėl Švietimo skyriaus specialistų kuruojamų dalykų ir programų bei mokyklų paskirstymo“. 
8 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2015-02-04 įsakymas Nr. Š-33 ,,Dėl vaikų maitinimo 

organizavimo patikrinimo atmintinės patvirtinimo“.  
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metu buvo nustatyti neatitikimai: pasvertų patiekalų kiekiai neatitiko valgiaraščiuose nurodytų 

kiekių, maisto produktų kiekiai į valgiaraščius įrašyti neteisingai, pažeidžiant technologinių kortelių 

receptūras, maisto produktų likučių kiekiai sandėlyje neatitiko medžiagų sandėlio apskaitos 

knygoje nurodytų kiekių ir kt. 

Atsižvelgiant į aukščiau minėtų patikrinimų rezultatus ir šioje ataskaitoje nurodytus 

neatitikimus, manome, kad planiniai patikrinimai dėl vaikų maitinimo organizavimo ugdymo 

įstaigose turėtų būti atliekami. 

Mokinių nemokamo maitinimo ir paramą mokinio reikmėms įsigyti skyrimą administruoja, 

tikrina pateiktus duomenis, skirsto vaikų nemokamo maitinimo lėšas įstaigoms, tvarko 

kompiuterinę gavėjų apskaitą, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia ataskaitas ir 

duomenis apie suteiktą socialinę paramą vaikams - Savivaldybės administracijos Socialinio reikalų 

departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius (toliau - Socialinių išmokų ir 

kompensacijų skyrius).  

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus darbuotojo pareigybė9, kuris Savivaldybėje 

vykdo šią funkciją, reglamentuota labai aiškiai ir detaliai. 

Savivaldybės ugdymo įstaigoms valgiaraščius, kurie derinami su Valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba, receptūras ir gamybos technologijų aprašymus rengia Švietimo centro 

atsakingas darbuotojas. Vadovaujantis pareigybės aprašymu, jis konsultuoja švietimo įstaigas dėl 

maisto gamybos technologinių procesų valdymo, teikia informaciją ir siūlymus dėl maitinimo 

trūkumų šalinimo švietimo įstaigų vadovams. 

 

Lengvatų taikymo atvejai ir jų reglamentavimas 

 

Savivaldybės tarybos sprendimu10
 patvirtintoje Atlyginimo už vaikų išlaikymą tvarkoje 

nustatyti atlyginimo lengvatų taikymo atvejai: 

 

Atlyginimo už maitinimo paslaugas (už patiekalų gamybą ir už produktus) tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai 

Nemoka 

jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos 

tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių jų atostogų metu ir vasaros 

mėnesiais (ne mažiau kaip 5 darbo dienas iš eilės) 

moksleivių atostogų metu 

nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais 

jei oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 °C arba dėl ekstremalių įvykių 

jei šeima gauna socialinę pašalpą 

Atlyginimas 

mažinamas 50 

procentų 

šeima augina tris ir daugiau vaikų 

kai tėvai atlieka privalomąją karo tarnybą 

Atlyginimas už maitinimo paslaugas (už patiekalų gamybą, už produktus ir už ugdymo aplinkos išlaikymą) 

tėvai ar kiti teisėti vaiko atstovai 

 Nemoka Socialinės rizikos šeima 

 

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos tėvams (kitiems teisėtiems vaiko 

atstovams) pateikus įstaigai raštišką prašymą ir Atlyginimo už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose 

nustatymo tvarkos apraše11 nurodytus dokumentus.  

Įstaigose atrankos būdu buvo patikrinti atlyginimo už vaikų maitinimą mažinimo 

dokumentai (įsakymai, tėvų prašymai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos 

lengvatos), neatitikimų nenustatyta. 

                                                 
9 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-09-04 įsakymas Nr. A-485 ,,Dėl Socialinių reikalų departamento Socialinių 

išmokų ir kompensacijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo patvirtinimo“. 
10 Savivaldybės tarybos 2017-10-05 sprendimas Nr. T-352 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
11 Ten pat, 10. 
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Ugdymo įstaigoms negautas pajamas, dėl lengvatų taikymo, pagal Paraiškas vaiko 

išlaikymo įstaigoje lėšoms gauti (toliau - Paraiška)12 perveda Savivaldybės administracijos 

Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Apskaitos skyrius (toliau - Apskaitos skyrius). Šios 

lėšos yra skiriamos iš Savivaldybės biudžeto.  

Peržiūrėjus įstaigų pateiktus dokumentus, pagal kuriuos pildomos Paraiškos, pastebėta, kad 

ne visos ugdymo įstaigos naudojasi programos moduliu dėl lengvatų (lopšelis-darželis ,,Auksinis 

raktelis“, lopšelis-darželis ,,Žiogelis“, lopšelis-darželis ,,Dainelė“). Patikrinimo metu lopšelis-

darželis ,,Dainelė“ padarė pažangą ir pateikė dokumentus, kad programos modulis dėl lengvatų 

sutvarkytas ir įstaiga juo jau naudojasi.   

 

Vadovaujantis Socialinės paramos mokinimas įstatymu13,  Kreipimosi dėl socialinės 

paramos mokiniams ir šios paramos skyrimo tvarkos aprašu14 vaikams gali būti skirta socialinė 

parama (nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmėms įsigyti). Šios lėšos yra skiriamos iš 

Valstybės biudžeto, kurias įstaigoms perveda Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius.  

Pasitaikė atvejų, kai vaikui buvo paskirti nemokami pietūs (Valstybės biudžeto lėšos) ir 

pritaikyta lengvata pagal Atlyginimo už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo tvarkos 

aprašą15 (Savivaldybės biudžeto lėšos). Patikrinimo metu nustatyta, kad įstaigos už vaiko pietus, 

lėšas gavo dvigubai - iš Valsybės biudžeto ir iš Savivaldybės biudžeto (lopšelis-darželis ,,Auksinis 

raktelis“, lopšelis-darželis ,,Varpelis“). Patikrinimo metu lopšelis-darželis ,,Varpelis“ pateikė 

dokumentus, kad klaida ištaisyta ir Savivaldybės biudžeto lėšos atstatytos. Tokie atvejai, kai vaikui 

lengvata dėl maitinimo priklauso iš Valstybės biudžeto ir iš Savivaldybės biudžeto lėšų, 

Savivaldybės dokumentuose - nereglamentuoti. 

 

Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo tvarkos apraše16 numatyta, kad 

atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą ir 

nepateisintą dieną. Tačiau Paraiškose, kurias įstaigoms apmoka Apskaitos skyrius iš Savivaldybės 

biudžeto lėšų numatytas tik lankytų dienų apmokėjimas.  

Tikrinant lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ dokumentus, buvo nustatyta, kad Paraiškose (2018 

m. kovo, gegužės, birželio mėn.) nurodyta informacija, dėl vaikų lankytų dienų skaičiaus, neatitinka 

įstaigos dokumentų. Įstaiga paaiškino, kad pildydama Paraiškas 2017 m. (2017 m. Paraiškose 

neatitikimų nenustatyta) vadovavosi Administracijos direktoriaus įsakymu17, kuriuo patvirtinta 

Paraiška ir numatytas tik lankytų dienų apmokėjimas, o teikdama Paraiškas 2018 m. pradėjo 

vadovautis Savivaldybės Tarybos sprendimu, patvirtintu Atlyginimo už vaikų išlaikymą švietimo 

įstaigose nustatymo tvarkos aprašu18 ir Paraiškas Apskaitos skyriui pradėjo teikti už vaikų, kuriems 

priklauso lengvata, kiekvieną lankytą arba nelankytą ir nepateisintą dieną, taip kaip įstaigai sumoka 

tėvai. 

Paraiškose, kurios teikiamos Apskaitos skyriui, prašoma pateikti vaikų skaičių, tačiau 

Savivaldybės teisės aktais nėra aiškiai reglamentuota, ar vaikų skaičių, kuriems priklauso lengvata 

tą mėnesį (nepriklausomai vaikas lankė įstaigą, ar ne), ar tik lankiusių vaikų skaičių, kuriems 

priklauso lengvata. 

                                                 
12 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-07 įsakymas Nr. A-1328 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2006-03-31 įsakymo Nr. A-385 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto 

vykdymo ir atskaitomybės formų patvirtinimo“ pakeitimo. 
13 LR socialinės paramos mokiniams įstatymas, 2006-06-13 d. Nr. X-686 (2008-05-15 įstatymo Nr. X-1544 redakcija su 

vėlesniais pakeitimais). 
14 Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimas Nr. T-270 ,,Dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios paramos 

skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
15 Savivaldybės tarybos 2017-10-05 sprendimas Nr. T-352 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 
16 Ten pat, 15, 4 p. 
17 Ten pat, 12. 
18 Ten pat, 16, 4 p. 
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Lėšų, skirtų mitybai iš Savivaldybės biudžeto, naudojimas 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų 

klasifikacija19 mitybos išlaidoms (2.2.1.1.1.01.) priskiriamos maisto produktų ir maitinimo 

paslaugų įsigijimo išlaidos, išskyrus tas, kurios skirtos reprezentacijai. Nemokamo maitinimo 

išlaidos priskiriamos socialinei paramai natūra (2.7.2.1.1.2).  

Įvertinus Paraišką ir kitus Savivaldybės dokumentus, nustatyta, kad šios lėšos, mitybos 

išlaidų (2.2.1.1.1.01.) eilutėje pervedamos įstaigoms ne tik už maitinimo paslaugas, bet ir už 

ugdymo aplinkos išlaikymą, kurį sudaro išlaidos patalynei įsigyti ir skalbti, higienos priemonėms, 

medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui įsigyti ir kt.20. 

Pagal priemonę - kompensuoti tėvų atlyginimą už vaiko išlaikymą įstaigoje 

(08.03.01.01.02) iš Savivaldybės biudžeto 2017 m. įstaigoms buvo pervesta - 175,8 tūkst. Eur. 

Peržiūrėjus visų įstaigų, kurios gavo lėšas pagal minėtą priemonę, Biudžeto išlaidų sąmatos 

vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitas, matyti, kad lėšos naudojamos ne tik mitybai (maisto 

produktams), bet ir kitoms išlaidoms dengti, tačiau pervedamos pagal vieną mitybos išlaidų 

(2.2.1.1.1.01.) straipsnį: 

 

Išlaidų pavadinimas 

Įstaigų panaudotos lėšos 2017-12-31 pagal 

priemonę - 08.03.01.01.02 

tūkst. Eur proc. 

Darbo užmokestis pinigais 5,0 2,9 

Socialinio draudimo įmokos 1,8 1,0 

Mityba 146,8 83,5 

Ryšių paslaugos 0,3 0,2 

Apranga ir patalynė 0,7 0,4 

Spaudiniai 0,2 0,1 

Kitos prekės 15,7 8,9 

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 1,2 0,7 

Kvalifikacijos kėlimas 0,4 0,2 

Komunalinės paslaugos 0,8 0,4 

Kitos paslaugos 2,9 1,7 

Iš viso: 175,8 100,0 

 

Lėšų naudojimas, kurias ugdymo įstaigoms už maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos 

išlaikymą sumoka tėvai, reglamentuoti Vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo 

įstaigose tvarkos apraše21 tačiau, kam įstaigos gali naudoti lėšas, kurias sumoka Savivaldybė, dėl 

vaikams pritaikytų lengvatų - nereglamentuota. Švietimo skyrius 2015 m. raštu22 įstaigų vadovus 

informavo, kad Savivaldybės biudžeto lėšos vaiko išlaikymo įstaigoje turi būti naudojamos tiksliai 

pagal paskirtį ir nurodė, kad Apskaitos skyriui kartu su Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitomis pateiktų ir vaiko išlaikymo įstaigoje (dėl lengvatų kompensavimo) išlaidoms gautų 

asignavimų panaudojimo ataskaitą. Tačiau ši ataskaita Savivaldybės teisės aktais - nepatvirtinta. 

Įvertinus minėtame rašte pateiktą informaciją, galima teigti, kad įstaigos šias lėšas gali naudoti, 

kaip pajamų lėšas, tačiau pajamų lėšos yra naudojamos tiksliai pagal išlaidų straipsnius, kurias 

                                                 
19 LR finansų ministro 2003-07-03 įsakymas Nr. 1K-184 „Dėl LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų 

klasifikacijos patvirtinimo“ (2010-03-26 įsakymo Nr. 1K-085 redakcija su vėlesniais pakeitimais).  
20 Savivaldybės tarybos 2017-10-05 sprendimas Nr. T-352 ,,Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, 5 p. 
21 Savivaldybės tarybos 2008-12-18 sprendimas Nr. T-400 ,,Dėl vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo švietimo įstaigose 

aprašo patvirtinimo“ (2015-12-28 sprendimo Nr. T-348 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
22 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2015-04-10 d. raštas Nr. SŠ-112 ,,Dėl 2015 metų 08 programos 

vaiko išlaikymo įstaigoje išlaidoms sąmatų ir ataskaitų pateikimo“. 
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įstaigoms perveda Savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento 

Strateginio planavimo ir finansų skyrius (toliau - Finansų skyrius). 
Išanalizavus Savivaldybės dokumentus, reglamentuojančius atlyginimo už vaiko išlaikymą 

lengvatas, nustatyta, kad juose trūksta aiškumo, detalesnio reglamentavimo, kai kurie atvejai visai 

nereglamentuoti. 

 

Valgiaraščių ir sunaudotų (apskaitoje nurašytų) maisto produktų vaikų maitinimui 

vertinimas 

 

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir 

vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas23 numato, kad vaikai turi būti maitinami pagal 

valgiaraščius. Lietuvos higienos normos HN15:2005 „Maisto higiena“ nurodyta, kad „maisto 

tvarkymo subjektų gaminami rinkai tiekiami maisto produktai ir viešojo maitinimo įstaigose 

realizuojami patiekalai, kulinarijos, konditerijos gaminiai turi būti pagaminti pagal maisto 

tvarkymo subjekto ar viešojo maitinimo įstaigos atsakingo asmens patvirtintas receptūras, 

technologinius aprašymus24. 

Lopšeliuose-darželiuose atrankos būdu buvo pasirinkti patiekalai, kurių gamybai 2018 m. 

(kovo, gegužės, birželio mėn.) žaliava buvo naudojama kalakutiena. Buvo patikrinta, ar sunaudotas 

(apskaitoje nurašytas) žaliavos kiekis atitinka patvirtintas normas. Pasitaikė atvejų, kai procentinis 

nukrypimas nuo dienos normos buvo 20, 40 ir daugiau procentų, arba žaliavos sunaudota buvo 

mažiau, negu priklausė pagal nustatytą normą (-14 proc.) (žr. 1 priedą).  

Taip pat, nustatyti atvejai, kai įstaigos einamosios dienos valgiaraščiuose, tėvams (kitiems 

teisėtiems vaiko atstovams) ugdymo įstaigoje pateikta informacija apie vaikų maitinimą neatitiko 

perspektyviniuose valgiaraščiuose nurodytų patiekalų (žr. 2 priedą). Įstaigos paaiškino, kad tiekėjai 

kartais vėluoja pristatyti maisto produktus, ar jų nepristato visai, pristatyti maisto produktai ne 

visada atitinka kokybės reikalavimus, desertai keičiami vaisiais (,,vaikai juos geriau valgo“). Buvo 

paprašyta, kad įstaigos pateiktų dokumentus, kur būtų užfiksuoti neatitikimai ir nurodytos 

priežastys, tačiau įstaigos tokių dokumentų nepateikė. 

 

Nupirktų maisto produktų (mėsos) kainų atitikties sudarytoms sutartims vertinimas 

 

Patikrinimo metu buvo palygintos 2017–2018 m. nupirktų maisto produktų (mėsa) kainos, 

nurodytos pirkimo-pardavimo sutartyse su įstaigų apskaitos dokumentuose nurodytomis kainomis. 

Buvo peržiūrėta, ar tiekėjų išrašytos PVM sąskaitos-faktūros įstaigai atitinka sutartyse nurodytas 

kainas, reikšmingų neatitikimų nenustatyta, tačiau pastebėta, kad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 LR sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymas Nr. V-964 ,,Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
24 LR sveikatos apsaugos ministro 2005-09-01 d. įsakymas  Nr. V-675 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto 

higiena“ tvirtinimo“, 6 p. 
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 kainos apskaitos dokumentuose ne visada atitiko kainas nurodytas pirkimo-pardavimo 

sutartyse: 

 

Įstaigos apyvartinis žiniaraštis 

Mėsos ir mėsos 

produktų pirkimo 

sutartis Skirtumas (4-

5), Eur* 

data 
nomenklatūrinis 

Nr. 

žaliavos 

pavadinimas 

vieno kg. 

kaina, Eur 
vieno kg. kaina, Eur 

1 2 3 4 5 6 

Lopšelis-darželis ,,Ežerėlis" 

2017 m. kovo 

mėn. 

610001 Jautienos kumpis 5,657 5,43 0,23 

610008 
Kalakutų krūtinėlės 

filė 
5,322 5,26 0,06 

610010 Vištų blauzdelės 1,331 1,19 0,14 
2017 m. 

gegužės mėn. 
610011 Vištienos filė 3,951 3,73 0,23 

  *Žaliavos vieno kg. kaina įstaigos apyvartiniame žiniaraštyje didesnė, negu mėsos ir mėsos produktų sutartyje (+), mažesnė (-). 

 

 skyrėsi žaliavų (mėsos) pavadinimai: 

 

Įstaigos apyvartinis žiniaraštis 
Mėsos ir mėsos produktų pirkimo 

sutartis 

data 
nomenklatūrinis 

Nr. 

žaliavos 

pavadinimas 

vieno kg. 

kaina, Eur 
žaliavos pavadinimas 

vieno kg. 

kaina, Eur 

Lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai" 

2017 m. kovo, 

gegužės, 

birželio mėn. 

610001 Jautienos kumpinė 7,139 Veršiena 7,14 

610002 Jautienos nugarinė 5,322 Jautienos kumpis 5,32 

610008 Kalakutienos filė 2,964 
Kalakutienos šlaunelių 

mėsa 
2,96 

2018 m.  kovo, 

gegužės, 

birželio mėn.  

610001 Jautienos kumpinė 7,502 Veršienos kumpinė 7,50 

610002 Jautienos nugarinė 7,018 Jautienos kumpis 7,02 

 

 Lopšelis-darželis ,,Salduvė“ nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatyme25 nurodytų principų ir 

nuostatos, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, nes 

pirko iš tiekėjo produktus, kurie nebuvo numatyti 2014 m. gruodžio 18 d. sutartyje Nr. 173 (galiojo 

nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.), arba buvo, bet kitomis kainomis pagal lopšelio-

darželio 2016 m. spalio 13 d. raštą - sutarties priedą Nr. S-96 ,,Dėl papildomų maisto produktų 

tiekimo“ tiekėjui, negavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo: 

 

Įstaigos apyvartinis žiniaraštis 

Mėsos ir mėsos 

produktų pirkimo 

sutartis 

Raštas (2016-10-

13, Nr. S-96), kuris 

buvo laikomas 

kaip sutarties 

priedas 

data 
nomenklatūrinis 

Nr. 

žaliavos 

pavadinimas 

vieno kg. 

kaina, Eur 

vieno kg. kaina, 

Eur 
vieno kg. kaina, Eur 

Lopšelis-darželis ,,Salduvė" 

2017 m. kovo, 

gegužės, 

birželio mėn. 

610008 Kalakutienos filė 6,040 nenumatyta 6,04 

610010 
Paukštienos 

blauzdelės 
2,000 1,95 2,00 

2017 m. gegužės 

mėn. 
610014 Veršienos kumpis 13,720 nenumatyta 13,72 

 

                                                 
25 LR viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13 d. Nr. V-1491 (galiojusi redakcija iki 2017-06-30), 3 str. 1 d., 18 str. 8 d. 
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Pastebėjimai dėl įsiskolinimų ir apskaitos 

 

Vadovaujantis 17-uoju26 ir 22-uoju27 VSAFAS, sudarant finansinės būklės ataskaitą,  

išankstinių apmokėjimų ir gautinų sumų balansinė vertė apskaitoje turi būti mažinama įvertintų 

abejotinų gautinų sumų dydžiu, t. y. sumos turi būti rodomos grynąja verte, atėmus nustatytas 

neatgautinas sumas. Pagal įstaigų buhalterinės apskaitos vadovus/politikas kiekvieno ketvirčio 

pabaigoje ilgalaikė gautina suma turi būti įvertinama amortizuota savikaina, ir finansinės būklės 

ataskaitoje parodoma amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. 

Išanalizavus įstaigų pateiktų duomenis apie tėvų įmokų įsiskolinimus už vaiko išlaikymą 

ugdymo įstaigoje (maitinimo paslaugos ir ugdymo aplinkos išlaikymas), pastebėta, kad dauguma 

įstaigų skolų nuvertėjimo neskaičiuoja. Pasitaikė atvejų, kai nuvertėjimas buvo skaičiuojamas ne 

visai ilgalaikių įsiskolinimų (skolos, kurių mokėjimo terminas didesnis kaip 360 d.) sumai, o tik 

daliai jų, kodėl susidarė skirtumas, įstaigos priežasčių nenurodė: 

 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas 

Tėvų įmokų įsiskolinimas/skolų nuvertėjimas 

(skolos, kurių mokėjimo terminas didesnis kaip 

360 d.) 2017-12-31, tūkst. Eur 

įsiskolinimas pavėluotas 

grąžinti daugiau kaip 360 

d. 

skolos nuvertėjimas 

1 Lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“ 2,0 neskaičiuojamas 

2 Lopšelis-darželis ,,Voveraitė“ 0,9 neskaičiuojamas 

3 Lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“ 0,9 neskaičiuojamas 

4 Lopšelis-darželis  ,,Kregždutė“ 0,8 0,2/skirtumas-06 

5 Lopšelis-darželis ,,Gluosnis“ 0,5 
0,5/pripažinta 

beviltiška 

6 Lopšelis-darželis  ,,Salduvė“ 0,5 0,3/skirtumas-0,2 

7 Lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“ 0,5 0,5 

8 Lopšelis-darželis ,,Varpelis“ 0,3 neskaičiuojamas 

9 Petro Avižonio regos centras 0,2 neskaičiuojamas 

10 Lopšelis-darželis ,,Dainelė“ 0,2 neskaičiuojamas 

11 Lopšelis-darželis ,,Žiogelis“  0,0 0,0 

12 Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ 0,0 0,0 

Iš viso: 6,8 x 

 

Peržiūrėjus įstaigų pateiktus apskaitos dokumentus apie gautinas įmokas iš tėvų už vaiko 

išlaikymą įstaigose (už maitinimo paslaugas ir ugdymo aplinkos išlaikymą) ir palyginus duomenis 

su Mokėtinų ir gautinų sumų  2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje atvaizduotais duomenimis, 

nustatyti atvejai, kai sumos pateiktos ataskaitose neatitiko įstaigos apskaitos dokumentų (lopšelis-

darželis ,,Auksinis raktelis, lopšelis-darželis ,,Gluosnis“). Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ 

aiškinamajame rašte už 2017 m. paaiškino, kad įvyko klaida (Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. 

gruodžio 31 d. ataskaita buvo sudaryta 2018 m. sausio 12 d.) ir pastebėta buvo per vėlai (Biudžeto 

vykdymo ataskaitų rinkinys už 2017 m. Finansų skyriui pateiktas 2018 m. sausio 24 d.), todėl klaida 

bus atitaisyta 2018 m. sausio mėn. 

 

Vadovaujantis Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu28 ir atsižvelgiant į tai, kad 

Finansų skyrius 2017 m. lapkričio 29 d. elektroniniu paštu biudžetinėms įstaigoms išsiuntė Šiaulių 

                                                 
26 LR finansų ministro 2008-06-27 įsakymas Nr. 1K-223 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 17-ojo 

standarto patvirtinimo“ (2009-12-11 įsakymo Nr. 1K-444 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 
27 LR finansų ministro 2008-07-04 įsakymas Nr. 1K-229 ,,Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 22-ojo 

standarto patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
28 LR euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas, 2014-04-17 Nr. XII-828 (su vėlesniais pakeitimas). 
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miesto savivaldybės administracijos atnaujintą Apskaitos tvarką29, įstaigos turėjo atsinaujinti savo 

Buhalterinės apskaitos vadovus/politikas, tačiau to nepadarė: 

 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas Dokumento pavadinimas 

Įstaigos vadovo įsakymo 

data numeris 

1 Lopšelis-darželis ,,Žiogelis“  
Buhalterinės apskaitos 

vadovas 
2013-06-17 V-58 

2 Lopšelis-darželis ,,Gluosnis“ 
Buhalterinės apskaitos 

vadovas 
2012-02-03 V-42 

3 Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ 
Buhalterinės apskaitos 

politika 
2011-09-29 V-17 

4 Lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“  Apskaitos politika 2010-08-24 V-115 

5 Lopšelis-darželis ,,Voveraitė“ 
Buhalterinės apskaitos 

vadovas 
2010-12-47 V-47 

 

Atliekant patikrinimą, nustatyta, kad Savivaldybės ugdymo įstaigos dalyvauja ,,Pieno 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“ bei ,,Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo 

įstaigose“ programose30. Šios programos finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir 

Valstybės biudžeto lėšų. Pagal minėtas programas, maisto produktų tiekėjai ugdymo įstaigoms 

nemokamai tiekia maisto produktus, kurie išdalinami vaikams. Atliekant patikrinimą nustatyta, kad 

ne visos įstaigos nemokamai gautus maisto produktų apskaito:  

 

Eil. Nr. Įstaigos pavadinimas 

Nemokamai gauti maisto produktai (pienas, 

pieno produktai ir vaisiai), tūkst. Eur 

 2017 m. 
 2017 m. įstaigų 

apskaitoje 

1 Lopšelis-darželis ,,Rugiagėlė“  5,4 neapskaityta 

2 Lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“ 3,8 neapskaityta 

3 Lopšelis-darželis ,,Voveraitė“ 3,4 neapskaityta 

4 Lopšelis-darželis ,,Varpelis“ 2,8 2,8 

5 Lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ 2,7 neapskaityta 

6 Lopšelis-darželis ,,Dainelė“ 2,6 neapskaityta 

7 Lopšelis-darželis ,,Gluosnis“ 2,4 neapskaityta 

8 Lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ 1,6 neapskaityta 

9 Petro Avižonio regos centras 1,5 neapskaityta 

10 Lopšelis-darželis ,,Ežerėlis“ 1,4 neapskaityta 

11 Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ 0,8 0,8 

12 Lopšelis-darželis ,,Salduvė“ 0,7 neapskaityta 

Iš viso: 29,1 x 

 

Tačiau tokių maisto produktų apskaita įstaigoje turėtų būti vedama, kaip to reikalauja 

Labdaros ir paramos įstatymas31, – juridiniai asmenys, kurie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę 

gauti paramą, privalo atskirai tvarkyti pagal šį įstatymą gaunamos paramos apskaitą ir 8-asis 

VSAFAS „Atsargos“32. 

 

 

                                                 
29 Savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-31 įsakymas Nr. A-796 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

apskaitos tvarkos patvirtinimo“. 
30 LR žemės ūkio ministro 2008-08-27 įsakymas Nr. 3D-478 ,,Dėl Pieno vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 

administravimo taisyklių patvirtinimo“ (2015-08-21 įsakymo Nr. 3D-661 redakcija su vėlesniais pakeitimais). 

LR žemės ūkio ministro 2014-11-06 įsakymas Nr. 3D-836 ,,Dėl vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose 

2014-2017 mokslo metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“. 
31 LR labdaros ir paramos įstatymas 1993-06-04 Nr. I-172 (su vėlesniais pakeitimais), 11 str. 2 d. 
32 LR finansų ministro 2008-06-20 d. įsakymas Nr. 1K-220 ,,Dėl 8-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 

standarto „Atsargos“ patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais). 
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Kiti pastebėjimai 

 

Atliekant maitinimo organizavimo švietimo įstaigose patikrinimą, pastebėta, kad lopšelis-

darželis ,,Trys nykštukai“ nesivadovavo Biudžeto sandaros įstatymo33 nuostata, kad asignavimų 

ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams 

finansuoti, nes 2017 m. asignavimus panaudojo ateinančių biudžetinių metų išlaidoms dengti ir 

mokėjo avansu: 

 už valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas - 2,4 tūkst. Eur; 

 už gyventojų pajamų mokestį - 2,1 tūkst. Eur; 

 komunalines paslaugas - 0,6 tūkst. Eur; 

 ryšių paslaugas ir tiekėjams už maisto produktus - 0,1 tūkst. Eur. 

Patikrinimo metu pastebėta, kad aiškinamajame rašte už 2017 m. neteisingai paaiškinta 

gautina suma iš tėvų įmokų - 15,7 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos - nedetalizuotos. Pagal įstaigos 

pateiktus apskaitos dokumentus matyti, kad gautinos sumos iš tėvų įmokų - 9,2 tūkst. Eur (M/O Nr. 

15) ir kitos gautinos sumos - 6,5 tūkst. Eur, kurias sudaro minėtos permokos bei kitos gautinos 

sumos iš tėvų įmokų - 1,3 tūkst. Eur (2017 m. gruodžio mėn. skolininkų sąrašas). Be to, Mokėtinų 

ir gautinų sumų  2017 m. gruodžio 31 d. ataskaitoje kita gautina suma iš tėvų įmokų - 1,3 tūkst. Eur 

turėjo būti atvaizduota - 0,5 tūkst. Eur mažesnė (įvertinus nuvertėjimą). 

Lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“ 2017 m. atliekant Šiaulių miesto savivaldybės 2016 

metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių finansinį (teisėtumo) auditą, buvo tikrintas ir įstaiga apie 

panašius neatitikimus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos buvo informuota34.  

Patikrinimo metu įstaigos vadovas informavo, kad sudarant Biudžeto vykdymo ataskaitas 

už 2018 m. imsis priemonių, kad minėti neatitikimai nesikartotų. 

 

Atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus dalykus, rekomenduojame 

Savivaldybės administracijos direktoriui: 

1. Numatyti ir atlikti planinius patikrinimus dėl maitinimo organizavimo ugdymo įstaigose.  

2. Patikslinti Savivaldybės teisės aktus, reglamentuojančius atlyginimo už vaiko išlaikymą 

lengvatas, detaliai nustatant šių lėšų panaudojimą bei užtikrinti, kad jos įstaigoms buvo pervedamos 

vadovaujantis teisės aktais.  

 

               Šiaulių lopšelių-darželių ,,Kregždutė“, ,,Žiogelis“, ,,Varpelis“, ,,Auksinis raktelis“, 

,,Gluosnis“, ,,Ežerėlis“, ,,Trys nykštukai“ vadovams: 

3. Stiprinti vidaus kontrolę dėl įstaigose sunaudojamų maisto produktų kiekio. 

 

              Šiaulių lopšelių-darželių ,,Rugiagėlė“, ,,Trys nykštukai“, ,,Voveraitė“, ,,Žiogelis“, 

,,Dainelė“, ,,Gluosnis“, ,,Kregždutė“, ,,Ežerėlis“ ,,Salduvė“, ,,Varpelis“ ir Šiaulių Petro Avižonio 

regos centro vadovams:  

4. Apskaityti nemokamai gautus maisto produktus, įvertinti ir tinkamai apskaityti pradelstus 

įsiskolinimus. 

 

             Šiaulių lopšelių-darželių ,,Ežerėlis“, ,,Voveraitė“, ,,Rugiagėlė“, ,,Kregždutė“ vadovams: 

5. Spręsti dėl ilgalaikių įsiskolinimų įstaigose už suteiktas paslaugas mažinimo. 

 

 

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos                

vyresn. patarėja                                                                                                      Audronė Uikienė 

                                                 
33 LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (2003-12-23 d. įstatymo Nr. IX-1946 redakcija su vėlesniais 

pakeitimais), 6 str. 
34 Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017-05-03 raštas Nr. S1-39 ,,Dėl audito metu nustatytų 

klaidų, pažeidimų bei neatitikimų“. 
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1 priedas 

Patiekalo pagaminimui sunaudotos žaliavos kiekių atitiktis patvirtintoms normoms, procentais 

 

Patiekalo 

(pietūs) 

gaminimui 

naudota 

žaliava 

Patiekalo 

gaminimo 

data 

L/D 

Kregždutė 

L/D 

Salduvė 

L/D 

Dainelė 

L/D 

Žiogelis 

L/D 

Varpelis 

L/D 

Auksinis 

raktelis 

L/D 

Gluosnis 

L/D 

Rugiagėlė 

L/D 

Ežerėlis 

L/D Trys 

nykštukai 

L/D 

Voveraitė 

Petro 

Avižonio 

regos 

centras 

Nukrypimo nuo dienos normos proc., žaliavos sunaudota daugiau (+)/mažiau (-), patiekalui pagaminti naudota kita žaliava (x)* 

Kalakutiena 2018-03-02 -14 -5 x x x 16 x x -2 8 x x 

Kalakutiena 2018-03-05 x x 4 -14 x x 13 0 x x -1 8 

Kalakutiena 2018-03-06 x x x x x x x x -11 x x x 

Kalakutiena 2018-03-08 -6 -1 x x x 0 x x 4 18 x x 

Kalakutiena 2018-03-09 x x x x 2 x x x x x x x 

Kalakutiena 2018-03-12 x x x x x x 18 x x x x x 

Kalakutiena 2018-03-13 -6 x x x x 6 x x -1 5 x x 

Kalakutiena 2018-03-15 x x x x 0 x x x x x x x 

Kalakutiena 2018-03-16 x x 7 3 x x x 0 x x 20 19 

Kalakutiena 2018-03-19 1 -2 x x x x x x 4 40 x x 

Kalakutiena 2018-03-20 x x x 20 22 x x x x x x x 

Kalakutiena 2018-03-21 x x x x x 8 x x x x x x 

Kalakutiena 2018-03-22 x x -6 0 x x x -1 x x 9 6 

Kalakutiena 2018-03-23 x x x x x x x x 1 x x x 

Kalakutiena 2018-03-26 5 -2 x x -6 x x 1 -3 6 x x 

Kalakutiena 2018-03-27 x x -1 7 -9 x x -1 x x 5 12 

Kalakutiena 2018-03-29 x x x x x 7 10 x x x x x 

Kalakutiena 2018-05-03 x x x x x 10 12 x x x x x 

Kalakutiena 2018-05-04 x x x x 11 x x x x x x x 

Kalakutiena 2018-05-07 x x 5 12 x x x 0 x x 22 5 

Kalakutiena 2018-05-10 x x x x 2 x x x x x x x 

Kalakutiena 2018-05-11 1 -6 x x x 7 x x 19 37 x x 
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Kalakutiena 2018-05-14 x x 1 -8 0 x x 0 x x 13 1 

Kalakutiena 2018-05-15 x x x x x x x x 1 x x x 

Kalakutiena 2018-05-17 -13 3 x x x -7 x x -1 24 x x 

Kalakutiena 2018-05-21 x x x x 0 x 0 x x x x x 

Kalakutiena 2018-05-22 -5 -1 x x x -2 x x -1 4 x x 

Kalakutiena 2018-05-25 x x 15 11 x x x 0 x x 19 16 
Kalakutiena 2018-05-28 -5 -1 x x x x x x -1 20 x x 

Kalakutiena 2018-05-29 x x x 21 x x x x x x -2 x 

Kalakutiena 2018-05-30 x x x x x 3 x x x x x x 

Kalakutiena 2018-05-31 x x 5 10 x x x -4 x x 12 x 

Kalakutiena 2018-06-01 x x x x 40 x 16 x x x x x 

Kalakutiena 2018-06-04 -12 2 x x x x x x 4 54 x x 

Kalakutiena 2018-06-05 x x 5 11 x x x 7 x x -11 8 
Kalakutiena 2018-06-07 x x x x -3 -8 27 x x x x x 

Kalakutiena 2018-06-11 x x 19 6 -1 x x -8 x x 11 0 

Kalakutiena 2018-06-12 x x x x x x 9 x x x x x 

Kalakutiena 2018-06-15 3 -6 x -5 x 66 x x 17 38 11 x 

Kalakutiena 2018-06-18 x x 1 9 41 x 55 0 x x x 13 

Kalakutiena 2018-06-19 x 2 x x x x x x 26 x x x 

Kalakutiena 2018-06-21 2 -1 x x x -7 x x -3 64 x x 

Kalakutiena 2018-06-25 x x x x x x 33 x x x x x 

Kalakutiena 2018-06-26 10 0 x x x 21 x x 11 85 x x 

Kalakutiena 2018-06-29 x x -2 18 -6 x x -1 x x 67 -10 
  *Patiekalui pagaminti naudota kita žaliava (jautiena, kiauliena ir kt.), todėl vertinta nebuvo. 
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2 priedas 

 

Perspektyvinio valgiaraščio palyginimas su įstaigos einamosios dienos valgiaraščiu ir 

informacijos pateikimo tėvams 

 

Perspektyvinis valgiaraštis 
Informacija 

įstaigos 

einamosios 

dienos 

valgiaraštyje 

Informacija 

tėvams (kitiems 

teisėtiems vaiko 

atstovams)  
data 

patiekalo pavadinimas 

(pusryčiai) 
receptūros Nr.  

Lopšelis-darželis ,,Trys nykštukai“ 

2018-03-02 Vaisių salotos su jogurtu D-2 Tepamas sūrelis Nepateikta 

2018-03-26 
Smulkinti bananai su trintomis 

šaldytomis braškėmis 
D-4 Nepateikta Nepateikta 

2018-06-04 
Smulkinti bananai su trintomis 

šaldytomis braškėmis 
D-4 Nepateikta Nepateikta 

2018-06-21 
Vaisių ir/ar uogų desertas su 

jogurtu 
D-1 Nepateikta Nepateikta 

2018-06-26 Varškės sūris su medumi Š-1 Nepateikta Nepateikta 

Lopšelis-darželis ,,Gluosnis“ 

2018-05-03 
Vaisių ir/ar uogų desertas su 

jogurtu 
D-1 Nepateikta Nepateikta 

2018-06-01 Vaisių salotos su jogurtu D-2 Nepateikta Nepateikta 

2018-06-07 
Vaisių ir/ar uogų desertas su 

jogurtu 
D-1 Nepateikta Nepateikta 

Lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ 

2018-03-08 
Vaisių ir/ar uogų desertas su 

jogurtu 
D-1 Vaisiai Vaisiai 

2018-03-26 
Smulkinti bananai su trintomis 

šaldytomis braškėmis 
D-4 Vaisiai Vaisiai 

2018-05-17 
Vaisių ir/ar uogų desertas su 

jogurtu 
D-1 Vaisiai Vaisiai 

2018-05-28 Bananų ir apelsinų desertas D-3 Vaisiai Vaisiai 

2018-06-04 
Smulkinti bananai su trintomis 

šaldytomis braškėmis 
D-4 Nepateikta Nepateikta 

Lopšelis-darželis ,,Auksinis raktelis“ 

2018-03-02 Vaisių salotos su jogurtu D-2 Kefyro desertas Kefyro desertas 

2018-03-13 Varškės sūris su medumi Š-1 
Sūrio lazdelės 

(ES) 
Sūrio lazdelės (ES) 

2018-05-11 Vaisių salotos su jogurtu D-2 Kefyro desertas Kefyro desertas 

2018-05-22 Varškės sūris su medumi Š-1 
Sūrio lazdelės 

(ES) 
Sūrio lazdelės (ES)  

2018-06-21 
Vaisių ir/ar uogų desertas su 

jogurtu 
D-1 Nepateikta Nepateikta 

2018-06-26 Varškės sūris su medumi Š-1 Nepateikta Nepateikta 

 


