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Panevėţio Skaistakalnio pagrindinei mokyklai 

Berţų g.37, LT- Panevėţys 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL MOKINIŲ IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO 

 

_____________ Nr.______ 

(Data) 

_____________ 

(Sudarymo vieta) 

 

 

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų 

grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ 

 

 

Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, 

surašomi visi dalyvių adresai/ 

 

 

Uţ pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė  

Telefono numeris  

Fakso numeris  

El. pašto adresas  

 

1. Šiuo pasiūlymu paţymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis 

maţos vertės maitinimo paslaugų pirkimo apklausos būdu sąlygose bei kituose pirkimo 

dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 

2. Mūsų teikiamas pasiūlymas visiškai atitinka apklausos sąlygose nustatytus reikalavimus. 

Mes įsipareigojame laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktų, bei Panevėţio miesto 

savivaldybės priimtų sprendimų, reglamentuojančių mokinių maitinimą, reikalavimų. 

3. Į mokinių maitinimo paslaugų išlaidų mokestį įskaičiuoti mokesčiai bei visos kitos 

galimos su maisto gaminimu susijusios išlaidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eil 

Nr. 
Patiekalai 

Išeiga (g) 

 

Kaina 

Eur be 

PVM 

Kaina 

Eur su 

PVM 

NEMOKAMAS MAITINIMAS (6-10 metų vaikams) 

 SRIUBOS    

1 Pupelių sriuba su bulvėmis 250   

2 
Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (su grietine 

30%) 
250/10  

 

3 Barščių sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10   

4 Ryţių kruopų sriuba su bulvėmis 250   

5 
Špinatų sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir 

kiaušiniu) 
250/10/10  

 

6 
Švieţių kopūstų sriuba su bulvėmis (su grietine 

30%) 
250/10  

 

7 
Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis (su 

grietine 30%) 
250/10  

 

8 Ţirnių- perlinių kruopų sriuba 250   

9 Darţovių sriuba (su grietine 30%) 250/10   

10 Ţalių ţirnelių sriuba su bulvėmis 250   

11 
Rūgštynių sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir 

kiaušiniu) 
250/10/10  

 

12 
Perlinių kruopų sriuba su pomidorais (su grietine 

30%) 
250/10  

 

13 Ţirnių sriuba su bulvėmis 250   

14 
Barščių sriuba su pupelėmis ir švieţiais kopūstais 

(su grietine 30%) 
250/10  

 

15 
Agurkų sriuba su ryţių kruopomis (su grietine 

30%) 
250/10  

 

 KARŠTIEJI  PATIEKALAI    

16 
Keptos vištienos šlaunelės /bulvių košė / 

Burokėlių salotos su ţaliais ţirneliais 
75/50/75  

 

17 

Trakų suktinukai (kiaulienos, vištienos 

suktinukai)/ biri grikių kruopų košė/ darţovių 

salotos su paprikomis 

50/50/50  

 

18 

Darţovių troškinys su dešrelėmis (virtos 

aukščiausios rūšies dešrelės) 

(tausojantis)/marinuoti agurkai 

75/75/100  

 

19 
Viso grūdo virti makaronai su jautiena 

(tausojantis)/pomidorai 
100/50/60  

 

20 

Ţuvies maltinis (jūros lydeka)/ sviesto (82%) ir 

grietinės (30%)padaţas/bulvių košė/ ţ.ţirnelių 

salotos 

50/15/50/50  

 

22 
Mėsos ir darţovių troškinys (kalakutiena)/ 

ţiedinių kopūstų salotos su pomidorais 
50/50/50  

 

23 
Kiaulienos kepsnys/ grietinės (30%) padaţas/ biri 

grikių kruopų košė/agurkai, pomidorai 

50/15/50/50/

50 
 

 

24 

Ţuvies apkepas (lašišos file) (tausojantis)/ 

grietinės (30%)-pomidorų padaţas/bulvių košė/ 

salotos "Gaidelis" (morkos, obuoliai) 

50/20/50/50  

 



25 
Vištienos plovas (tausojantis)/ pekininių kopūstų  

salotos su pomidorais 
75/75/100  

 

26 

Balandėliai su kiauliena (tausojantis)/ grietinės 

(30%)-pomidorų padaţas/ Virtos bulvės/marinuoti 

agurkai 

150/30/50/10

0 
 

 

27 
Varškės apkepas (tausojantis)/ Saldus grietinės 

(30%) padaţas 
150/30  

 

28 
Befstrogenas (Jautiena) (tausojantis)/ Virtos 

bulvės/ Raugintų kopūstų salotos 
50/30/50/50  

 

29 
Maltas kiaulienos šnicelis/ Bulvių košė/ Kopūstų 

salotos su agurkais ir pomidorais 
50/75/100  

 

30 
Vištienos file/ Grietinės (30%)-pomidorų padaţas/ 

Biri ryţių kruopų košė/ Agurkų- pomidorų salotos 
50/20/50/100  

 

31 

Karališki balandėliai su kalakutiena (tausojantis)/ 

Grietinės (30%)-pomidorų padaţas/ Marinuoti 

agurkai 

100/20/100  

 

32 PILNO GRŪDO DUONA 20   

33 VAISIAI 200   

 NEMOKAMAS MAITINIMAS (11 metų ir vyresniems vaikams) 

 SRIUBOS    

1 Pupelių sriuba su bulvėmis 250   

2 
Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (su 

grietine 30%) 
250/10  

 

3 Barščių sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10   

4 Ryţių kruopų sriuba su bulvėmis 250   

5 
Špinatų sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir 

kiaušiniu) 
250/10/10  

 

6 
Švieţių kopūstų sriuba su bulvėmis (su 

grietine 30%) 
250/10  

 

7 
Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis (su 

grietine 30%) 
250/10  

 

8 Ţirnių- perlinių kruopų sriuba 250   

9 Darţovių sriuba (su grietine 30%) 250/10   

10 Ţalių ţirnelių sriuba su bulvėmis 250   

11 
Rūgštynių sriuba su bulvėmis (su grietine 

30% ir kiaušiniu) 
250/10/10  

 

12 
Perlinių kruopų sriuba su pomidorais (su 

grietine 30%) 
250/10  

 

13 Ţirnių sriuba su bulvėmis 250   

14 
Barščių sriuba su pupelėmis ir švieţiais 

kopūstais (su grietine 30%) 
250/10  

 

15 
Agurkų sriuba su ryţių kruopomis (su grietine 

30%) 
250/10  

 

 KARŠTIEJI  PATIEKALAI    

16 
Keptos vištienos šlaunelės /bulvių košė / 

Burokėlių salotos su ţaliais ţirneliais 
100/100/100  

 

17 

Trakų suktinukai (kiaulienos, vištienos 

suktinukai)/ biri grikių kruopų košė/ darţovių 

salotos su paprikomis 

75/75/100  

 



18 

Darţovių troškinys su dešrelėmis (virtos 

aukščiausios rūšies dešrelės) 

(tausojantis)/marinuoti agurkai 

100/100/100  

 

19 
Viso grūdo virti makaronai su jautiena 

(tausojantis)/pomidorai 
150/75/80  

 

20 

Ţuvies maltinis (jūros lydeka)/ sviesto (82%) 

ir grietinės (30%)padaţas/bulvių košė/ 

ţ.ţirnelių salotos 

75/20/75/75  

 

22 
Mėsos ir darţovių troškinys (kalakutiena)/ 

ţiedinių kopūstų salotos su pomidorais 
75/75/100  

 

23 
Kiaulienos kepsnys/ grietinės (30%) padaţas/ 

biri grikių kruopų košė/agurkai, pomidorai 
75/30/75/50/50  

 

24 

Ţuvies apkepas (lašišos file) (tausojantis)/ 

grietinės (30%)-pomidorų padaţas/bulvių 

košė/ salotos "Gaidelis" (morkos, obuoliai) 

75/2075/75  

 

25 
Vištienos plovas (tausojantis)/ pekininių 

kopūstų  salotos su pomidorais 
100/100/100  

 

26 

Balandėliai su kiauliena (tausojantis)/ 

grietinės (30%)-pomidorų padaţas/ Virtos 

bulvės/marinuoti agurkai 

200/40/100/100  

 

27 
Varškės apkepas (tausojantis)/ Saldus 

grietinės (30%) padaţas 
200/30  

 

28 
Befstrogenas (Jautiena) (tausojantis)/ Virtos 

bulvės/ Raugintų kopūstų salotos 
75/45/50/100  

 

29 
Maltas kiaulienos šnicelis/ Bulvių košė/ 

Kopūstų salotos su agurkais ir pomidorais 
75/75/100  

 

30 

Vištienos file/ Grietinės (30%)-pomidorų 

padaţas/ Biri ryţių kruopų košė/ Agurkų- 

pomidorų salotos 

75/30/75/100  

 

31 

Karališki balandėliai su kalakutiena 

(tausojantis)/ Grietinės (30%)-pomidorų 

padaţas/ Marinuoti agurkai 

200/30/100  

 

32 PILNO GRŪDO DUONA 20   

33 VAISIAI 200   

MOKAMAS MAITINIMAS VAIKAMS IR DARBUOTOJAMS 

 SRIUBOS    

1 Pupelių sriuba su bulvėmis 250   

2 
Raugintų kopūstų sriuba su bulvėmis (su 

grietine 30%) 
250/10 

  

3 Barščių sriuba su bulvėmis (su grietine 30%) 250/10   

4 Ryţių kruopų sriuba su bulvėmis 250   

5 
Špinatų sriuba su bulvėmis (su grietine 30% ir 

kiaušiniu) 
250/10/10 

  

6 
Švieţių kopūstų sriuba su bulvėmis (su 

grietine 30%) 
250/10 

  

7 
Barščių sriuba su pupelėmis ir bulvėmis (su 

grietine 30%) 
250/10 

  

8 Ţirnių- perlinių kruopų sriuba 250   

9 Darţovių sriuba (su grietine 30%) 250/10   



10 Ţalių ţirnelių sriuba su bulvėmis 250   

11 
Rūgštynių sriuba su bulvėmis (su grietine 

30% ir kiaušiniu) 
250/10/10 

  

12 
Perlinių kruopų sriuba su pomidorais (su 

grietine 30%) 
250/10 

  

13 Ţirnių sriuba su bulvėmis 250   

14 
Barščių sriuba su pupelėmis ir švieţiais 

kopūstais (su grietine 30%) 
250/10 

  

15 
Agurkų sriuba su ryţių kruopomis (su grietine 

30%) 
250/10 

  

 KARŠTI PATIEKALAI    

16 
Kepta ţuvis/bulvių košė/burokėlių salotos su 

aliejumi/pomidorai 
100/100/50/20 

  

17 
Ţuvis su kepintomis darţovėmis/bulvių 

košė/burokėlių salotos 
100/50/100/50 

  

18 
Ţuvies maltinis/grikių košė/pekininių kopūstų 

salotos/troškintos morkos su grietinės padaţu 
100/100/50/50 

  

19 
Kepta ţuvis/biri ryţių košė/tarkuotos morkos 

su citrinų sultimis 
100/100/50 

  

20 
Kiaulienos karbonadas/ bulviš ar kruopų košė 

/ darţovių salotos 
100/100/50 

  

22 

Troškinta ţuvis/biri ryţių košė/ troškintos 

morkos su grietinės padaţu/konservuoti ţali 

ţirneliai/salotų lapai 

100/100/50/50/2

0 

  

23 

Vištienos maltiniai/pieno padaţas/biri ryţių 

košė/ švieţių darţovių salotos su 

aliejumi/pomidorai 

90/30/170/70/50 

  

24 
Vištienos kepsneliai/ryţių košė/morkų ir 

salierų salotos 
100/100/50 

  

25 
Vištienos suktinis/rausvasis padaţas/bulvių 

košė/pekininių kopūstų salotos 
100/20/100/50 

  

26 

Kalakutienos maltiniai/bulvių košė/marinuotų 

burokėlių salotos 

 

90/100/50 

  

27 
Troškintos vištienos kepenėlės/ ryţių košė/ 

darţovių salotos 
100/100/50 

  

28 Vištienos plovas/obuolių salotos 80/150/50   

29 

Įdaryta fermentiniu sūriu vištienos 

krūtinėlė/ryţių košė/morkų ir pekininių 

kopūstų salotos 

90/120/110 

  

30 
Įdarytas maltos paukštienos kotletas/ryţių 

košė/obuolių salotos 
100/100/50 

  

31 
Jautienos guliašas/bulvių košė/įvairių 

darţovių salotos 
100/100/50 

  

32 
Troškinta jautiena su pupelėmis/grikių koš / 

pomidorai/konservuoti agurkai 
140/100/20/50 

  

33 
Kiaulienos guliašas/bulvių košė/švieţių 

kopūstų salotos su aliejumi 
100/100/50 

  

34 Kiaulienos sprandinė su krienų padaţu/bulvių 100/100/50/50   



ar kruopų koše/darţovių salotos 

35 
Įdarytas matos mėsos kepsnys/bulvių 

košė/raudona darţovių mišrainė 
80/100/50 

  

36 

Kiaulienos kepsnys su kmynais/virtos 

bulvės/švieţių kopūstų salotos su 

aliejumi/pomidorai 

100/100/50/20 

  

37 Kiaulienos plovas/raugintas agurkas 100/150/50   

38 
Dičkukuliai su varške/ grietinės ir sviesto 

padaţu 
200/50 

  

39 
Bulvių plokštainis su paukštiena/grietinės ir 

sviesto padaţas/ 
200/30/50 

  

40 
Bulvių plokštainis /spirgučių-grietinės 

padaţas 
200/50 

  

41 
Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsos 

įdaru/grietinės ir sviesto padaţas 
200/50 

  

42 
Lietiniai blyneliai su varške, grietinė 30 % 

rieb,uogienė 
150/20/20 

  

43 
Balandėliai troškinti su raudonuoju 

padaţu/virtos bulvės/šv.agurkas 
160/50/100/50 

  

44 
Ţemaičių blynai su mėsa/sviesto-grietinės 

padaţas 
200/30 

  

45 Bulviniai blynai/grietinė 30 proc. riebumo 200/30   

46 
Varškės-bulvių kukuliai / svisto-grietinės 

padaţas 
200/30 

  

47 
Darţovių apkepas/grietinės ir sviesto 

padaţas/pupelių salotos 
280/20/90 

  

48 
Plovas su darţovėmis/švieţių darţovių salotos 

su aliejumi/pomidorai 
250/110/50 

  

49 
Obuolių ir cukinijų pudingas/desertinis 

padaţas 
250/40 

  

50 Virti varškėčiai su grietine 30 proc. riebumo 180/30   

51 Varškės ir ryţių apkepas su uogiene 180/30   

52 
Varškės ir morkų apkepas su grietine 30 

proc.riebumo 
250/30 

  

53 
Ryţių kruopų apkepas su švieţiais 

obuoliais/desertinis padaţas 
280/40 

  

54 
Kepti varškėčiai / grietine 30 proc. Rieb./r 

uogiene 
150/20/20 

  

55 

Grikių košė su morkomis ir svogūnais/virtos 

pieniškos dešrelės/darţovių salotos/salotų 

lapai 

180/60/100/20 

  

56 
Makaronų apkepas su jautiena/pekininių 

kopūstų salotos su vaisiais/pomidorai 
220/8/110/60 

  

57 
Makaronai su pieniškomis dešrelėmis/švieţių 

kopūstų salotos su aliejumi/lapinės salotos 
280/120/20 

  

58 
Virti makaronai su darţovėmis/pupelių 

salotos 
250/110 

  

59 
Makaronai su fermentiniu sūriu/salotos 

„Skanumėlis“ 
220/100 

  



60 Makaronai su varške/ morkų ir slyvų salotos 250/110   

 ŠALTIEJI PATIEKALAI    

61 Švieţi pomidorai 100   

62 Burokėlių salotos su ţaliais ţirneliais 100   

63 Darţovių salotos su paprikomis 100   

64 Ţalių ţirnelių salotos 100   

65 Ţiedinių kopūstų salotos su pomidorais 100   

66 Švieţi agurkai 100   

67 Salotos „Gaidelis“ (morkos, obuoliai) 100   

68 Pekino kopūstų salotos su pomidorais 100   

69 Marinuoti agurkai 100   

70 Raugintų kopūstų salotos 100   

71 Kopūstų salotos su agurkais ir pomidorais 100   

72 Agurkų –pomidorų salotos 100   

73 Burokėlių salotos su aliejum 100   

74 Tarkuotos morkos su citrinų sultimis 100   

75 Obuolių salotos  100   

76 Morkų ir pekininių kopūstų salotos 100   

77 Morkų ir salierų salotos 100   

78 Pupelių salotos 100   

79 Morkų ir slyvų salotos 100    

80 Salotos “Skanumėlis“  100   

81 Kiaušinių ir kumpio salotos 100   

82 Pekininių kopūstų salotos su vaisiais 100   

83 Burokėlių mišrainė 100   

84 Pekininių kopūstų salotos su vaisiais 100   

85 RUGINĖ DUONA 30   

 GĖRIMAI    

87 Apelsinų sultys  ( 100 % ) 200   

88 Multivitaminų sultys ( 100 % ) 200    

89 Pomidorų sultys ( 100 % ) 200    

90 Ananasų sultys ( 100 % ) 200    

91 Mineralinis vanduo ( negazuotas ) 200    

92 Arbata (juoda) 200    

93 Arbata (ţalia) 200   

94 Kompotas  200   

 VAISIAI    

95 Obuolys 200   

96 Mandarinas 200   

97 Kriaušė 200   

98 Apelsinas 200   

 KONDITERIJOS GAMINIAI    

99 Bandelė su varške 80   

100 Bandelė su obuoliais 80   

101 Bandelė su cinamonu 80   

102 Bandelė su dţemu 80   

103 Bandelė su mėsa 80   

Bendra kaina Eur, be PVM   



PVM, Eur   

Bendra kaina Eur, su PVM   

 

 

Pasiūlymo kaina ţodţiais___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

Jei kaina, nurodyta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos ţodţiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta 

ţodţiais. 

4. Jei įmonė nėra PVM mokėtoja, ji tai nurodo ir su kainos pasiūlymu pateikia tai įrodančio 

dokumento kopiją. 

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 
   
   
   
   
   
   

 

6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui bus pasitelkti šie subtiekėjai:  

Eil. 

Nr. 

Subtiekėjo pavadinimas, įmonės 

kodas, adresas, telefonas 

Subtiekėjo tiekiamų prekių, 

teikiamų paslaugų, atliekamų 

darbų aprašymas  

Subtiekėjui 

perduota sutartinių 

įsipareigojimų 

dalis   % 

    

    

    

Jei subtiekėjai nepasitelkiami lentelės pirmoje eilutėje rašyti: „Nepasitelkiami“ 

 

7. Nurodome kad pasiūlymo (....) dalyse pateikta informacija yra konfidenciali: 

 

 

                                       ( nurodyti atskiras pasiūlymo dalis ar pasiūlymo punktus) 

8. Pasiūlymas galioja iki 201__ m. _______ d. (Pasiūlymas turi galioti 60 dienų nuo 

pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos.) 

 
______________________________________________________ 
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)                         
 

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (ţodţiais)___________________________________________ 
Jei kaina nurodyta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos ţodţiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta ţodţiais. 

__________________________________________ _________________ 
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 pavadinimas) 


