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SEMINARO DATA IR VIETA 

2021 m. lapkričio 11 d.  
Nuotoliniu būdu naudojant ZOOM 
platforma  
 

Seminaro pradžia 1000 val. 
Seminaro trukmė 3 ak/val. 

 
KAIP UŽSIREGISTRUOT?  
•Užpildykite registracijos anketą 
paspaudę nuorodą: 
REGISTRACIJOS ANKETA 
(Spausti nuorodą) 
•Užsiregistruokite paskambinę tel. Nr. 
+37068572544 
 
SEMINARO KAINA 
70,00 EUR/ASMENIUI 
*Užsiregistravus iki spalio 20 d. kaina 
65,00 EUR asmeniui; 
*Užregistravus du arba daugiau dalyvių iš 
tos pačios įmonės/ įstaigos kaina 65,00 
EUR asmeniui. 
 
KILUS KLAUSIMAMS KREIPTIS  
Tel.: 8 685 72544 
El. paštas: 
info@tikramityba.lt 
www.sveikosmitybosstandartas.lt 
 
REGISTRACIJA VYKDOMA IKI: 
2021 m. lapkričio 8 d. 
*** Registracijos vėliausiai galima 
atsisakyti likus 3 dienoms iki renginio, 
vėliau pinigai už seminarą negrąžinami. 
****Seminaro organizatorius pasilieka 
teisę koreguoti seminaro programą. 
*** Organizatoriai neatsako dėl 
netinkamo dalyvių interneto ryšio, ar 
ryšio trukdžių naudojantis wi-fi. Dalyviai 
patys turi pasirūpinti (jei pageidauja) 
kameromis ir mikrofonais. 

 „MAISTO PRODUKTŲ IR MAITINIMO PASLAUGŲ ŽALIEJI 
PIRKIMAI“ 
NUOTOLINIS SEMINARAS 
 

LEKTORIUS  
Darius Kaminskas, UAB „Viešųjų pirkimų ekspertų grupė“ teisininkas, turintis 
daugiau kaip 15 metų patirtį. 

 

Tikslinė dalyvių grupė. Seminaras skirtas asmens sveikatos priežiūros bei 
suaugusių asmenų stacionarių globos įstaigų bei ugdymo įstaigų  
specialistams vykdantiems maisto produktų ar maitinimo paslaugos pirkimus, 
sandėlininkams, apskaitininkams, savivaldybių švietimo skyrių atstovams 
vykdantiems maisto produktų ar maitinimo paslaugų pirkimus, viešųjų pirkimų 
specialistams, maitinimo organizatoriams, technologams ir kitiems kurie domisi 
viešaisiais pirkimais.  

 

Temos aktualumas. 2021 m. birželio 21 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 478 
nustatyta, kad perkančiosios organizacijos, atlikdamos visus pirkimus, išskyrus 
pirkimus, vykdomus žodžiu sudarant pirkimo sutartis ir dar kelias numatytas 
išimtis, vykdomiems pirkimams turi taikyti žaliųjų pirkimų reikalavimus: 

1. ne mažiau kaip 10 proc. tokių pirkimų nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. 
pabaigos; 

2. ne mažiau kaip 50 procentų tokių pirkimų – 2022 m.; 

3. ne mažiau kaip 100 proc. tokių pirkimų – kiekvienais metais nuo 2023 m. 

 

 PROGRAMA 
 

930 – 1000 val. Dalyvių registracija 
 
1000 – 1100 val.  

•  2021 m. birželio 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 478 taikymo 

apimtis 

• Kokie reikalavimai gali būti nustatomi? 

• Kada žalieji pirkimų reikalavimai maisto produktams ir maitinimo 

paslaugoms nustatomi, kaip techninės specifikacijos reikalavimas? 

 

1100 – 1115 val. Pertrauka 

 

1115 – 1215 val.  

• Kada žalieji pirkimų reikalavimai maisto produktams ir maitinimo 

paslaugoms nustatomi, kaip vertinimo kriterijus? 

• Kada žalieji pirkimų reikalavimai maisto produktams ir maitinimo 

paslaugoms nustatomi, kaip sutarties sąlygos? 

• Sutarčių vykdymas, kai maisto produktams ir maitinimo paslaugoms 

taikomi pirkimui žalieji reikalavimai. 

Atsakymai į klausimus*  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7cytXBe21NxiCignu4JYQGsHpcZjWxRPHwBsYDdxraAX6-w/viewform?usp=sf_link

