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SEMINARO DATA IR VIETA 

2021 m. Balandžio mėn. 28 d.  
Nuotoliniu būdu naudojant ZOOM 
platforma  
 

 

Seminaro pradžia 1300 val. 
Seminaro trukmė 4,5 ak/val. 

 
 
KAIP UŽSIREGISTRUOT?  

• Užpildykite registracijos anketą 
paspaudę nuorodą: 

REGISTRACIJOS ANKETA 
(Spausti nuorodą) 

• Užpildykite laiške prikabintą 
registracijos anketą ir atsiųskite ją el. 
paštu: info@tikramityba.lt  

• Užsiregistruokite paskambinę tel. Nr. 
+37068572544 
 
 

SEMINARO KAINA 
60,00 EUR/ASMENIUI 

 
 

KILUS KLAUSIMAMS KREIPTIS  
Tel.: 8 685 72544 
El. paštas: 
info@tikramityba.lt 
www.sveikosmitybosstandartas.lt 
 

 

REGISTRACIJA VYKDOMA IKI: 

2021 m. balandžio mėn. 23 d. 

*** Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 
3 dienoms iki renginio, vėliau pinigai už seminarą 
negrąžinami. 
****Seminaro organizatorius pasilieka teisę 
koreguoti seminaro programą.  

 

„MAISTO PRODUKTŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE 
2021. GEROJI PRAKTIKA IR DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS KLAIDOS“ 
NUOTOLINIS SEMINARAS 
 

Tikslinė dalyvių grupė. Seminaras skirtas vaikų ugdymo įstaigų specialistams 

vykdantiems maisto produktų pirkimus, sandėlininkams, apskaitininkams, 
savivaldybių švietimo skyrių atstovams vykdantys maisto produktų pirkimus, 

viešųjų pirkimų specialistai, ugdymo įstaigų maitinimo organizatoriai, 
technologai ir kiti kurie domisi viešaisiais pirkimais.  

 

 PROGRAMA 
 
1230 – 1300 val. Dalyvių registracija 
 

1300 – 1430 val.  

• Pasirengimas pirkimams; 

• Verčių skaičiavimas. Pirkimų skaidymas į dalis; 

• Kvalfikaciniai reikalavimai: ko negalima nustatyti ir dėl ko dažniausiai vyksta 
ginčai;  

• Techninė specifikacija perkant maisto produktus; 

• Vertinimo kriterijai. Kaip įvertinti: konkretus modelis, šaltinis, konkretus 
procesas, prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba? 

• Techninė specifikacija (skirtingi varijantai, kai yra skirtingi vertinimo kriterijai, 
kaina ir kokybiniai kriterijai); 

Atsakymai į klausimus. 
 

1430 – 1440 val. Pertrauka 
 
1440 – 1540 val.  

• Draudžiami maisto produktai vaikam maitinti; 

• Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše nustatyti vaikams maitinti 
tiekiamų maisto produktų kokybės reikalavimai; 

• Pagrindinių maisto produktų grupėms keliami kokybės reikalavimai; 

• Leidžiamas cukrų, druskos ir privalomas skaidulinių medžiagų kiekis vaikams 
maitinti tiekiamuose maisto produktuose; 

Atsakymai į klausimus. 
 
1540 – 1550 val. Pertrauka 
• Ekonominio naudingumo vertinimo   kriterijų nustatymas. Ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo įvertinimo problemos: atitiktis  kokybės kriterijams; 
•  Kainodaros taisyklės sutartyje; 
• Sutarties sąlygos padedančios užtikrinti sėkminga sutarties vykdymą; 
• Sutarties vykdymo priežiūra; 
• Geroji praktika ir dažniausiai pasitaikančios klaidos; 

Atsakymai į klausimus.*  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlCpwH5SPGtQJa_N8eDP3qV6eT8XGQMcSaxtSlB4QsXU9ypQ/viewform?usp=sf_link
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