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MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO
SUTARTIES VERTINIMO (RIBOTOS APIMTIES AUDITO)
ATASKAITA
2012 m. sausio 18 d. Nr. KADV3-1
Skuodas
ĮŽANGA
Mokinių maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose
bendrojo lavinimo programas, yra viena iš Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme
nustatytų savarankiškų savivaldybių funkcijų.
Mokinių maitinimas organizuojamas pagal Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių
maitinimo Skuodo rajono mokyklose paslaugų teikimo sutartį, pasirašytą tarp užsakovo − Skuodo
rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos „Kretingos maistas“. Sutartis registruota
2003 m. rugpjūčio 13 d., registracijos Nr. 259, sutarties galiojimo terminas iki 2008 m. rugpjūčio 12
d. su teise pratęsti iki 4 metų. Pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir viešosios įstaigos
„Kretingos maistas“ Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose
paslaugų teikimo 2008 m. gegužės 22 d. sutarties pratęsimo sutartį Nr. R5-327, sutarties galiojimo
terminas pratęstas iki 2012 m. rugpjūčio 13 d.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Auditas atliktas vadovaujantis Savivaldybės kontrolierės Daivos Čeporiūtės 2011 m.
gruodžio 14 d. pavedimu Nr. KA1-16. Auditą atliko Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos
kontrolieriaus pavaduotoja Zina Uždanavičienė.
Audito subjektas – Savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos.
Audito objektas – Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų teikimo sutartis.
Audito tikslas – įvertinti ar Mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartis atitinka
teisės aktų reikalavimus ir užtikrina ekonomišką (taupų) Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą: ar
sutartyje numatyta mokinių maitinimą organizuojančio subjekto – patalpų nuomininko – pareiga
atsiskaityti už suteiktus komunalinius patarnavimus (elektra, vanduo, šildymas); ar maitinimo
paslaugų pirkimas organizuotas ir vykdytas pagal viešųjų pirkimų teisės aktų nuostatas.
Vertinimo kriterijai. Audito metu vertinta:
− ar mokinių maitinimas organizuojamas sudarant Mokinių maitinimo paslaugų
teikimo sutartis;
− ar su mokinių maitinimą organizuojančia įmone sudarytos ilgalaikio turto (valgyklų,
virtuvių, pagalbinių patalpų) nuomos sutartys ir surašyti turto perdavimo–priėmimo aktai;
− ar sutartyse numatyta nuomininko pareiga atsiskaityti už nuomojamų patalpų
šildymą, suvartotą elektrą ir vandenį ir ar nuomininkas apmoka už komunalinius patarnavimus;
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− ar maitinimo paslaugų pirkimas organizuotas ir vykdytas pagal Viešųjų pirkimų
teisės aktų nuostatas.
Audito apimtis. Audituojamas laikotarpis − 2004−2011 metai.
Duomenys buvo renkami:
− vertinant bendrojo lavinimo mokyklų pateiktus dokumentus: Mokinių maitinimo
paslaugų teikimo ir Ilgalaikio turto nuomos sutartis; apskaitos dokumentus;
− taikant analitines, skaičiavimo ir kitas audito procedūras bei paklausimus.
Audito metu įrodymai rinkti vadovaujantis nuostata, kad audituojami subjektai pateikė
išsamią ir objektyvią informaciją, o pateiktų dokumentų kopijos atitinka jų originalus.
Auditas atliktas pagal Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai Lietuvos Respublikos
teisės aktais priskirtą kompetenciją, vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais.
AUDITO REZULTATAI
1. Mokinių maitinimo organizavimas
Skuodo rajone mokinių maitinimas organizuojamas trylikoje bendrojo lavinimo
mokyklų ir jų skyriuose. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, Ylakių gimnazijos, Mosėdžio
gimnazijos, Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos ir Šačių pagrindinės mokyklos virtuvėse
privaloma maistą gaminti, o į Aleksandrijos, Daukšių, Notėnų, Pašilės, Lenkimų Simono Daukanto
pagrindines mokyklas, Skuodo pradinę mokyklą ir Ylakių gimnazijos Vižančių pradinio ugdymo
skyrių tiekiamas pagamintas maistas, į mokyklas pristatomas maisto tiekimo taroje.
Mokinių maitinimo paslaugas mokyklose teikia viešoji įstaiga „Kretingos maistas“,
kuriai perduotos naudoti mokyklų valgyklų, virtuvių ir kitos pagalbinės patalpos.
Pagal Skuodo rajono savivaldybės kontrolieriaus atliktą patikrinimą1 nustatyti
neatitikimai teisės aktams, iš jų: dėl negyvenamųjų patalpų nuomos ir atsiskaitymo tvarkos už
Tiekėjui patiektą šiluminę energiją, suvartotą elektros energiją ir vandenį. Nebuvo mokyklų
valgyklų, virtuvių ir pagalbinių patalpų perdavimo–priėmimo aktų (išskyrus Bartuvos vidurinę
mokyklą).
Audito metu nustatyta, kad buvo įvykdytos ne visos Kontrolieriaus rekomendacijos.
Mokyklų pastatų savininko funkcijas įgyvendina Savivaldybės taryba. Biudžetinės
įstaigos joms patikėjimo teise perduotą Savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal
įstatymus savivaldybių tarybų nustatyta tvarka2.
Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu3 viešoji įstaiga „Kretingos maistas“
atleista nuo valgyklų ir įrengimų nuomos. Tačiau nuo mokėjimo už nuomojamų patalpų šildymą,
Tiekėjas nebuvo atleistas. Audito metu nustatyta, kad švietimo įstaigų sudarytose sutartyse su
Tiekėju neaptartos mokėjimo už patalpų šildymą sąlygos, sąskaitos faktūros už šiuos komunalinius
patarnavimus neišrašytos.
Pateikiama informacija apie mokyklų, kuriose ruošiamas maistas, šildymo išlaidas už
2004-2011 m. laikotarpį ir preliminariai mokykloms nekompensuotos išlaidos už išnuomotų patalpų
šildymą (1 priedas):
Ylakių gimnazija
29,7 tūkst. Lt
Mosėdžio gimnazija
19,4 tūkst. Lt
Skuodo P. Žadeikio gimnazija
45,1 tūkst. Lt
Bartuvos vidurinė mokykla
43,4 tūkst. Lt
Barstyčių vidurinė mokykla
23,5 tūkst. Lt
Lenkimų S. Daukanto pagrindinė mokykla 13,1 tūkst. Lt
Šačių pagrindinė mokykla
15,6 tūkst. Lt
Savivaldybės kontrolieriaus 2003-11-28 pažyma Nr. 30 „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių maitinimo
Skuodo rajono mokyklose paslaugų pirkimo konkurso ir sutarties sąlygų įvykdymo.“
2
Savivaldybės tarybos 2011-08-25 sprendimas Nr. T9-178 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo
ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“
3
Savivaldybės tarybos 2004-01-23 sprendimas Nr. T9-5 „Dėl valgyklų ir įrengimų nuomos“.
1
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2. Maitinimo paslaugų pirkimas
Mokinių maitinimo paslaugų teikimo sutartis su viešąja įstaiga „Kretingos maistas“
galioja iki 2012 m. rugpjūčio 13 d.
Likus daugiau kaip metams iki sutarties galiojimo pabaigos, Skuodo rajono
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. A1-210 sudaryta
konkurso „Skuodo rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimas“
vykdymo komisija. Konkurse dalyvavo ir pasiūlymus pateikė trys dalyviai, kurie Skuodo rajono
bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugas pasiūlė atlikti už šias kainas:
Tiekėjo
pavadinimas

VšĮ „Kretingos
maistas“

UAB „Smulkus
urmas“

UAB „Dussmann
Service“

Paslaugos
pavadinimas

Pietūs 6−10 metų
mokiniams
Pietūs 11 metų ir
vyresnio amžiaus
mokiniams
Pietūs 6−10 metų
mokiniams
Pietūs 11 metų ir
vyresnio amžiaus
mokiniams
Pietūs 6−10 metų
mokiniams
Pietūs 11 metų ir
vyresnio amžiaus
mokiniams

Lėšų dydis
(įkainis) skirtas
produktams
įsigyti, įskaitant
PVM 1 porcijai 1
mokiniui (litais)

Patiekalų
gamybos išlaidų
įkainis, įskaitant
PVM 1 porcijai, 1
mokiniui
litais
proc.
nuo
produktų
kainos

Bendra kaina su
PVM 1 porcijai 1
mokiniui

Mokinių
maitinimui
patvirtinta kaina
nuo 2010-12-01
1 porcijai 1
mokiniui
(Savivaldybės
administracijos
direktoriaus 2010-1206 įsakymas Nr. A1603)

3,38

0,09

2,7

3,47

3,38

0,09

2,7

3,47

3,38

1,11

32,8

4,49

3,38

1,11

32,8

4,49

3,77

0,37

9,8

4,14

4,13

0,42

10,2

4,55

Pietūs 0−4
klasių
mokiniams −
3,77 Lt su PVM
Pietūs 5−12
klasių
mokiniams −
4,13 Lt su PVM
Patiekalų
gamybos
išlaidos,
finansuojamos iš
Savivaldybės
biudžeto, yra 30
proc. nuo
produktų ir
žaliavų kainos

Skuodo rajono savivaldybės viešųjų pirkimų komisija, atlikusi tiekėjų kvalifikacijos
vertinimą, nustatė, kad viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina
yra daugiau kaip 15 proc. mažesnė už visų tiekėjų pasiūlymų aritmetinį vidurkį, todėl kreipėsi5 į
viešąją įstaigą „Kretingos maistas“ dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Viešoji įstaiga
„Kretingos maistas“ savo atsakyme6 motyvavo, kad savo pasiūlymo kainą ji nurodė objektyviai ir
pagal konkurso sąlygas, įvertinusi savo veikos sąnaudas ir įmonės finansinę būklę, užtikrino, kad
maitinimo sutartis bus įvykdyta tinkamai pagal visus keliamus reikalavimus.
Viešųjų pirkimų komisija7 viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlymą pripažino
tinkamu. Su užsakovu − Skuodo rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos
direktoriaus Bronislovo Stasiulio, ir paslaugų teikėju − viešąja įstaiga „Kretingos maistas“,
atstovaujama generalinio direktoriaus Irmanto Norkaus, pasirašė 2011 m. rugsėjo 16 d. Bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose paslaugų teikimo sutartį Nr.
(4.1.8)-R5-513.
4

Viešųjų pirkimų komisijos 2011-08-19 posėdžio protokolas Nr. VŪ3-201, VPK 2011-08-24 posėdžio protokolas Nr.
VŪ3-206.
5
Viešųjų pirkimų komisijos 2011-08-19 raštas Nr. VŪ9-154 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo,“ VPK 2011-0824 raštas Nr. VŪ9-162 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.“
6
Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ 2011-08-26 raštas Nr. 2311 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo.“
7
Viešųjų pirkimų komisijos 2011-08-29 protokolas Nr. VŪ3-208.
4
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Pastebėjimai
1. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose
paslaugų teikimo 2008 m. gegužės 22 d. sutarties pratęsimo sutartis Nr. R5-327 su viešąja įstaiga
„Kretingos maistas“ galioja iki 2012 m. rugpjūčio 13 d.
Su konkurso laimėtoja − viešąja įstaiga „Kretingos maistas“ pasirašyta Bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose 2011 m. rugsėjo 16 d. Paslaugų
teikimo sutartis Nr. (4.1.8)-R5-513. Pagal sutarties 28 p. paslaugų teikimo sutartis įsigalioja jos
pasirašymo dieną ir pasibaigia po 36 mėnesių nuo paslaugų vykdymo pradžios. Paslaugų vykdymo
pradžia − 2012 m. rugsėjo 1 d., tai yra sutarties vykdymo pradžia yra praėjus metams nuo jos
pasirašymo dienos ir galioja iki 2014 m. rugsėjo 16 d.
2. Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pateiktame pasiūlyme lėšų dydis (įkainis),
skirtas produktams įsigyti 1 porcijai 1 mokiniui, yra ženkliai mažesnis, negu šiuo metu galiojantis,
tai yra: pietūs 6−10 metų mokiniams yra mažesnis 0,39 Lt arba 11,5 proc., o pietūs 11 metų ir
vyresnio amžiaus mokiniams yra mažesnis 0,75 Lt arba 22 proc. Pasiūlyme patiekalų gamybos
išlaidų įkainis, įskaitant PVM, 1 porcijai 1 mokiniui yra 2,7 proc. nuo produktų ir žaliavų kainos, tai
yra 10 kartų mažesnis, negu šiuo metu finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Skuodo rajono
savivaldybės tarybos sprendimu finansavimas gamybos išlaidoms padengti padidintas nuo 25 proc.
iki 30 proc. (2009-02-26 tarybos sprendimas Nr. T9-27).
Turint omeny didėjančias energetinių išteklių ir žaliavų kainas ir tai, kad paslaugų
vykdymo pradžia yra praėjus metams nuo sutarties pasirašymo, tikėtina, kad pagal pasiūlytas
maitinimo kainas nebus galimybės taikyti rekomenduojamas maitinimo paros maistinių medžiagų ir
energijos normas8. Be to, pasiūlyme pateikta vienoda maitinimo kaina abiejų amžiaus grupių
mokiniams. Tai, kas įvardyta, patvirtina ir tas faktas, kad viešoji įstaiga „Kretingos maistas“
kreipėsi į Savivaldybės administraciją su prašymu9 padidinti finansavimą socialiai remtinų vaikų
maitinimui. Pietums buvo skiriama: 0−4 klasių mokiniams − 3,38 Lt, 5−12 klasių mokiniams − 3,70
Lt. Maitinimo kaina padidinta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu10 iki dabar
galiojančių: 0−4 klasių mokiniams − 3,77 Lt, 5−12 klasių mokiniams − 4,13 Lt. Pagal Bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose paslaugų teikimo 2008 m.
gegužės 22 d. sutarties pratęsimo sutarties Nr. R5-327 8 p. teikiamų paslaugų kaina gali būti
koreguojama Savivaldybės tarybos sprendimu, bet ne direktoriaus įsakymu.
3. Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ pasiūlyme maisto pagaminimo išlaidų11
(0,09 Lt 1 porcijai) viena iš kainos sudedamųjų dalių yra mokesčiai už komunalines paslaugas
(elektra, vanduo, šildymas) ir kainoje sudaro 11,65 proc. Tai rodo, kad Tiekėjas įsipareigoja mokėti
už visus komunalinius patarnavimus.
4. Skuodo rajono savivaldybės administracija informavo12 Socialinės apsaugos ir
darbo ministeriją apie lėšų poreikį 2012 metais išlaidoms produktams finansuoti iš valstybės
biudžeto. Vienos dienos išlaidos produktams pietums vienam mokiniui paskaičiuotos vidutiniškai
už 4,02 Lt. Pagal VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. turi būti paskaičiuota
už 3,38 Lt 1 porcijai 1 mokiniui. Atitinkamai turi būti paskaičiuotas finansavimas iš Savivaldybės
biudžeto − 2,7 proc. nuo produktų kainos patiekalų gamybos išlaidoms dengti.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-11-25 įsakymas Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros
maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“; LR sveikatos apsaugos ministro 2010-07-19 įsakymas Nr. V-645
„Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
9
Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ 2010-11-30 raštas Nr. 1176 „Dėl vaikų maitinimo kainos“.
10
Savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-12-06 įsakymas Nr. A1-603 „Dėl lėšų dydžio nustatymo mokinių
nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti“.
11
VšĮ „Kretingos maistas“ 2011-08-23 raštas „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“, registruotas 2011-08-24 Nr.
VŪ10-47.
12
Savivaldybės administracijos 2011-11-25 pranešimas Nr. SP1-415.
8
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5. Skuodo rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 13 Patvirtintų
Supaprastinto atviro konkurso sąlygų Techninės specifikacijos (1 priedas) II d. 9.2 p aptartas
patiekalų gamybos išlaidų finansavimas iš Savivaldybės biudžeto, nenurodant finansavimo dydžio
procentine išraiška. Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose
paslaugų teikimo Sutarties 20 p. įrašyta, kad šis dydis negali viršyti 30 proc. Konkursą laimėjęs
tiekėjas gamybos išlaidų dydį pasiūlė 2,7 proc. nuo produktų ir žaliavų kainos.
5.1. Supaprastino atviro konkurso sąlygų13 „Patalpų įrangos ir nuomos sąlygos“ III d.
16 p. aptarta mokėjimo už nuomojamose patalpose suvartotą elektrą ir vandenį sąlygos, tačiau
neaptartas mokėjimas už patalpų šildymą, kaip to reikalauja Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 12 p.,
tai yra į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai. Pagal 2011 m rugsėjo 16 d. sutarties14 7.17 p.
tiekėjas už patalpų šildymą nemoka.
5.2. Paslaugų teikimo sutarties14 13 p. ir 14 p. papildomai numatytos kainų
perskaičiavimo sąlygos 2 kartus per metus, o to nebuvo įrašyta Pirkimo sutarties sąlygų13 68.1 p.
6. Mokyklų patalpų perdavimas Tiekėjui panaudai, neatitinka įstatymo15 13 str. 1.1 p
ir Tvarkos aprašo16 19.2 p., 19.6 p. ir 20.1 p. reikalavimų, tai yra, viešoji įstaiga, teikianti maitinimo
paslaugas, nėra vienas iš subjektų, kuriam Savivaldybės turtas gali būti perduotas panaudai. Be to,
nekilnojamasis turtas, nepriklausomai nuo jo vertės, panaudai gali būti perduodamas tik
Savivaldybės tarybos sprendimu.
7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu,17 nėra patvirtintas
Mokinių nemokamo maitinimo Skuodo rajono mokyklose tvarkos aprašas. Vadovaudamasis šiuo
aprašu, ugdymo įstaigos vadovas patvirtina nemokamo mokinių maitinimo mokykloje
organizavimo tvarką.
IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Išvados
1. Skuodo rajono savivaldybės administracijos pasirašyta Bendrojo lavinimo mokyklų
mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose 2011 m. rugsėjo 16 d. sutartis Nr. (4.1.8)-R5-513 ne
visai atitinka viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ laimėto konkurso pasiūlymui ir galiojantiems
teisės aktams.
2. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu nėra patvirtintas Mokinių
nemokamo maitinimo Skuodo rajono mokyklose tvarkos aprašas.
3. Apskaičiuojant Valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį
nemokamam maitinimui organizuoti 2012 m., nesivadovauta viešosios įstaigos „Kretingos maistas“
laimėto konkurso pasiūlymu.
4. Savivaldybės administracija ir mokyklų vadovai, prisiimdami įsipareigojimą
padengti moksleivių maitinimo paslaugą teikiančios įmonės patirtas šildymo išlaidas, tam naudojant
Savivaldybės biudžeto asignavimus, pažeidė Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo18 9
str. 2 d. 6 p. (iki 2010-01-01 įstatymo redakcijos – 8 str.) ir Biudžeto sandaros įstatymo19 nuostatas
– užtikrinti kad biudžeto asignavimai būtų naudojami pagal paskirtį programų vykdymui,
racionaliai ir taupiai.

Savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-05-23 įsakymas Nr. A1-304 „Skuodo rajono bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimas“
14
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose paslaugų teikimo 2011-09-16 sutartis Nr.
(4.1.8)-R5-513.
15
LR Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (2006-07-18 įstatymas Nr. X771, Žin., 2006, Nr. 8ų-3397 redakcija).
16
Skuodo rajono savivaldybės Turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašas (Savivaldybės tarybos
2011-08-25 sprendimas Nr. T9-178).
17
LRV 2009-12-23 nutarimas Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.“
18
LR biudžetinių įstaigų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1113 (su vėlesniais pakeitimais).
19
LR biudžeto sandaros įstatymas, 1990-07-30 Nr. I-430 (su vėlesniais pakeitimais).
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6
Rekomendacijos
Savivaldybės administracijai:
1. Patikslinti su konkurso laimėtoja − viešąja įstaiga „Kretingos maistas“ − pasirašytą
Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo Skuodo rajono mokyklose 2011 m. rugsėjo 16 d.
Paslaugų teikimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-513, kad jos nuostatos atitiktų galiojančius teisės aktus ir
laimėto konkurso pasiūlymą (lėšų, skiriamų 1 dienai 1 mokiniui dydis, gamybos išlaidų dydis,
paslaugų kainos perskaičiavimas).
2. Parengti ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai Mokinių nemokamo maitinimo
Skuodo rajono mokyklose tvarkos aprašą.
2.1. Įpareigoti ugdymo įstaigų vadovus, vadovaujantis teisės aktais ir šiuo Tvarkos
aprašu, patvirtinti nemokamo mokinių maitinimo mokykloje organizavimo tvarką (mokyklos
valgyklos darbo tvarka, atsakomybė, atskaitomybė ir kt).
3. Parengti pavyzdinę negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties formą ir negyvenamųjų
patalpų perdavimo–priėmimo akto formą.
3.1. Įpareigoti ugdymo įstaigų vadovus iš naujo peržiūrėti Tiekėjui perduotas mokyklų
patalpas ir pasirašyti nuomos sutartį, kurioje numatyti punktą, kad moksleivių maitinimą
organizuojanti įmonė privalėtų mokėti visus mokesčius (patalpų nuoma, elektra, vanduo, šildymas)
bei negyvenamųjų patalpų perdavimo–priėmimo aktą.
3.2 Nustatyti Tiekėjui perduotų mokyklų patalpų šildymo išlaidų kompensavimo
metodiką.
4. Perskaičiuoti Valstybės biudžeto lėšų poreikį išlaidoms produktams finansuoti 2012
m. (nuo 2012-09-01) ir patikslintą informaciją pateikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.
4.1. Perskaičiuoti Savivaldybės biudžeto lėšų poreikį gamybos išlaidoms dengti 2012
m. (nuo 2012-09-01) ir šį dydį taikyti tvirtinant 2012 m. Savivaldybės biudžetą.
Apie rekomendacijų įgyvendinimą prašau raštu informuoti Savivaldybės kontrolės ir
audito tarnybą iki 2012 m. balandžio 1 d.

L. e. Kontrolieriaus pareigas

Zina Uždanavičienė

Susipažinau:
Savivaldybės administracijos
direktorius

Bronislovas Stasiulis

Juridinio skyriaus vedėja

Lijana Beinoraitė

Švietimo skyriaus vedėjas

Romas Kasparas

