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Eil. 

nr. 

Tikrinusios institucijos 

pavadinimas 

Tikrinimo data Tikrinimo objektas Tikrinimo rezultatai ir išvados 

1. Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

2016-04-28 Įvertinti vykdomos veiklos 

atitiktį HN: 75:2010 „Įstaiga 

vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji sveiaktos 

saugos reikalavimai“ 

Vaikų ugdymo patalpose įrengti langų atidarymo ribotuvai. 

Vienu metu grupėse – rytinio priėmimo ir išleidžiant vaikus į 

namus, dirba mažiau kaip du darbuotojai. 

2. Klaipėdos valstybinė 

maisto ir veterinarijos 

tarnyba 

2016-05-20 Vaikų maitinimo atitikties 

higienos, laikymo sąlygų, 

saugos, personalo higienos, 

gamybos, tinkamumo vartoti 

terminų, kokybės, savikontrolės, 

atsekamumo, technologijų 

reikalavimams vertinimas.  

Savikontrolė vykdoma vadovaujantis Geros higienos praktikos 

taisyklėmis nustatytu dažnumu. Nustatyti patalpų priežiūros ir 

savikontrolės įrašų neatitikimai. Siūloma maitinimo 

organizavimo subjektą pervesti iš vidutinės rizikos į mažos 

rizikos maisto tvarkymo grupę. 

3. Klaipėdos miesto 

savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba 

2016-05-31 Supaparastintų viešųjų pirkimų, 

atliekamų taikant mažos vertės 

pirkimus, taisyklės 

Perkančiosios organizacijos taisyklėse perkeltos ne visos 

aktualios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Supaparastintų 

viešųjų pirkimų žurnale registruojama perteklinė informacija. 

Pakoreguoti įstaigos Supaparastintų viešųjų pirkimų taisykles, 

patvirtinti trūkstamas viešųjų pirkimų dokumentų formas.  

4. Klaipėdos valstybinė 

maisto ir veterinarijos 

tarnyba 

2018-03-19 RVSVAT sistemos ir GHP 

auditas, tinkamumo vartoti 

terminų kontrolė, atsekamumo 

kontrolė, savikontrolės sistemos 

kontrolė, personalo higienos 

kontrolė, technologijų kontrolė, 

vandens tiekimo kontrolė, 

kokybės kontrolė, maisto 

kokybės kontrolė ir higiena.  

Savikontrolė vykdoma vadovaujantis GHPT viešojo maitinimo 

įmonėms, sistema veikia pilnai, laboratorinė kontrolė vykdoma 

savalaikiai, vidaus auditas atliktas, žurnalai registruojami 

nustatytu dažnumu.  

5. Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras prie 

Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

2018-09-17 Įvertinti atitiktį Lietuvos 

higienos normos HN 20:2018 

“Neformaliojo vaikų švietimo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai”, 

Veikla vykdoma turint leidimą-higienos pasą. Darbuotojai 

dirba teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, ir turi 

sveikatos žinių pažymėjimus. Sanitariniai techniniai įrenginiai 

veikiantys ir techniškai tvarkingi. Patalpos apsaugotos nuo 

tiesioginių saulės spindulių. Grindų danga neslidi, grindų 



Lietuvos higienos normos HN 

75:2016 “Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai”  

aukščio pokyčiai pažymėti kontrastinga spalva. Privalomas 

profilaktinis aplinkos kenksmingumo pašalinimas atliekamas 

teisės aktų nustatyta tvarka. Patikrinimo metu įrenginiai ir 

patalpos švarūs. Nustatyta, kad patalpoje, kur yra molio 

degimo krosnis nėra ištraukiamosios ventiliacijos. Muzikos 

salėje linguoja grindys. Laiptų turėklų vertikalus bekliūtis 

tarpas neatitinka normų reikalavimų.  

 


