
 
 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 
ĮSAKYMAS 

DĖL MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 
2016 m. kovo 16 d. Nr. V1-33 (1.3) 

Klaipėda 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ministro 2011 m. lapkričio 11 

d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo , bendrojo ugdymo 

mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos Ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-998 „ Dėl, Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos Ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl 

maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo , bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, 

1. T v i r t i n u Klaipėdos Litorinos mokyklos 2016 m. mokinių maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašą (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. V1-60 (1.3). 

 

 

 

Direktorė                                                                                                            Edita Andrijauskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė  

Ūkio dalies vedėja 

 

Alfrida Kasianenko 

Tel. Nr. (8 46) 345 911 

2016-03-16  



 

KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLA 

 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos Litorinos mokyklos direktoriaus 

2016 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V1-33 (1.3) 

SUDERINTA 

Klaipėdos Litorinos mokyklos 

tarybos 2016 m. vasario 29 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.V3-4 (1.5) 

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

1. Maitinimo organizavimo mokykloje tvarka  (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių ir 

mokyklos darbuotojų maitinimo organizavimą, naudojant šiam tikslui skiriamas valstybės biudžeto, 

tėvų (globėjų) ar asmens lėšas. Tvarka parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-998 „Dėl Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo. 

2.  Klaipėdos Litorinos mokyklos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis. 

3 .    Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 2012 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-281. 

 

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Tikslai ir uždaviniai: 

1.1. sudaryti galimybę mokykloje tenkinti fiziologinį poreikį valgyti; 

1.2. visiems mokiniams bei darbuotojams gauti šviežio, šilto maisto; 

1.3. siekti, kad maitinimas atitiktų vaikų amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus bei 

taisykles; 

1.4. formuoti sveikos mitybos įgūdžius; 

1.5. ugdyti estetinį skonį bei maitinimo(si) kultūrą; 

2. Maitinimo organizavimas: 

2.1. už maitinimo organizavimą mokykloje atsakingas mokyklos direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo; 

2.2. maitinimas organizuojamas pagal visuomenės sveikatos centru suderintus valgiaraščius.; 

2.3. maitinimas organizuojamas pagal iš anksto sudarytą grafiką, atsižvelgiant į: 

2.3.1. mokinių amžiaus grupes; 

2.3.2. užsiėmimų mokykloje trukmę; 

2.3.3. kitas objektyvias priežastis 

2.3.4. kiekvieną darbo dieną po pirmos pamokos klasių vadovai, apie mokykloje nesančius 

mokinius atžymi maitinimo žiniaraštyje. 

2.3.5. klasių vadovai apie planuojamas išvykas, įspėja valgyklos vedėją ne vėliau, kaip prieš 

dvi dienas. 

2.3.6. pradinių klasių ir darželio grupės vaikai dalyvauja, vykdant ES programas „Pienas 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ vaikams papildomai patiekiami pieno 

produktai (jogurtas, vanilinė varškė ir kt.) taip pat vaisiai (obuoliai, kriaušės ir kt.). 

 



 

3. Maitinimo ritmas: 

 

  Maitinimo laikas Valgo 

Pusryčiai 7.30 val. nuo antradienio iki penktadienio 

 

Visi bendrabutyje gyvenantys mokiniai 

 

Priešpiečiai 9.40 val.  nuo pirmadienio iki 

penktadienio 

10.35 val.  nuo pirmadienio iki 

ketvirtadienio 

9.40 val. penktadienį 

 

Parengiamosios ir 4-os  klasės mokiniai 

 

5-9 klasių mokiniai 

 

5-9 klasių mokiniai 

Pietūs 11.30 val. (pirmadienio iki penktadienio) 

 

12.35 val. (pirmadienio iki ketvirtadienio) 

11.30 val. penktadienį 

 

 

Parengiamosios ir 4-os klasės mokiniai 

 

5-9 klasių mokiniai 

5-9 klasių mokiniai 

Vakarienė 17.00 val. (nuo pirmadienio iki 

ketvirtadienio) 

Visi bendrabutyje gyvenantys mokiniai 

4. Perspektyvinį valgiaraštį sudaro ir Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
 skyriuje suderina valgyklos vedėja. 

5. Kasdieninį valgiaraštį, vadovaudamasi perspektyviniu valgiaraščiu, nustatytomis 

piniginėmis normomis ir kasdieniniais mitybos žiniaraščiais, sudaro  valgyklos vedėja. 

6. Kadangi penktadieniais po pamokų visi mokiniai išvyksta namo ir atvyksta tik 

pirmadieniais į pamokas, tai pirmadienio pusryčių ir penktadienio vakarienės pinigų sumą 1.15 euro 

savaitės bėgyje, prie vakarienės, atiduodami vaisiais, sultimis, jogurtu ar kitais produktais. 

7. Ekskursijų, kelionių ar išvykų metu bendrabutyje gyvenantiems mokiniams, direktorės 

įsakymu, duodamas sausas davinys už 2,80 euro sumą. 

 

III. MOKYKLOS BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ MAITINIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja mokinių mitybos ritmą, lėšų paskirstymą, darbuotojų 

atsakomybę  Klaipėdos Litorinos mokykloje.  

2. Vieno bendrabutyje gyvenančio mokinio maitinimo paros norma  2.81 euro. 

3. Lėšos mitybai paskirstomos: 

3.1. pusryčiai -     0.58 euro 

3.2. priešpiečiai-  0.40 euro 

3.3. pietūs -          1.27 euro 

3.4. vakarienė -    0.57 euro 

4. Mokiniai gyvenantys  mokyklos bendrabutyje maitinami nemokamai.  

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. MOKINIŲ  MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Išlaidas užmaitinimo paslaugas sumoka tėvai  (kiti teisėti vaiko atstovai) pagal 

Savivaldybės tarybos nustatytą  tvarką. 

2. Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas susideda iš trijų dalių: 

2.1     už pusryčius:      visi mokiniai-                                     0,58 euro 

2.2     už priešpiečius : visi mokiniai-                                     0,40 euro 

                      už pietus :           parengiamos kl. - 4 kl.                       1,22 euro 

                                     5-10 kl.                                               1,27 euro 

3. Atlyginimas už maitinimo paslaugas yra mokamas užkiekvieną lankytą arba nelankytą ir 

nepateisintą dieną. Atlyginimo dydis už produktus kinta, priklausomai nuo tėvų (kitų teisėtų vaiko 

atstovų ) pasirinkto dienos maitinimų skaičiaus. 

4. Prašymai dėl maitinimo pasirinkimo patikslinami iki einamojo mėnesio priešpaskutinės 

darbo dienos. Mokestis užmaitinimą mokamas užeinamąjį mėnesį. Mokestis turi būti sumokėtas už 

einamąjį mėnesį iki 30 dienos. 

5. Už maitinimo paslaugą gaunamos pajamos įtraukiamos į apskaitą kaip įstaigos 

pajamų lėšos. Pajamų programos sąmatoje maitinimo paslaugų lėšos skiriamos maisto produktų 

įsigijimui. 

            6.  Vaikų maitinimo vienos dienos maisto raciono energetinės vertės paskirstymas: 

            6.1. pusryčiai        20-25 %; 

            6.2. priešpiečiai     10-15 %; 

            6.3. pietūs              30-40 %; 

            6.4. vakarienė        20-25 %; 

 

V. MOKYKLOS DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

1. Darbuotojas pageidaujantis maitintis mokyklos valgykloje, su prašymu kreipiasi į 

mokyklos direktorių. 

2. Direktoriaus patvirtintu įsakymu, valgyklos vedėja sudaro darbuotojų valgančių mokyklos 

valgykloje, kasdieninio maitinimo žiniaraštį kuriame nurodo, kokiomis dienomis darbuotojas 

mokykloje valgys. 

3. Darbuotojai, kasdienio maitinimo žiniaraštyje savo parašu patvirtina. valgę mokyklos 

valgykloje. 

4. Už maitinimą išskaitoma iš darbuotojo darbo užmokesčio pagal pateiktą maitinimo 

žiniaraštį. 

5. Valgyklos vedėja, einamojo mėnesio prieš paskutinę darbo dieną žiniaraštį pristato į 

buhalteriją.  

6. Besimaitinantiems mokyklos darbuotojams taikomas 30% antkainis už išlaidas maisto 

gaminimui: 

6.1.  15 % elektros energijos išlaidoms; 

6.2.  10 % vandens, nuotekų, plovimo priemonių sąnaudoms; 

6.3.  5 %  darbuotojų kaštams padengti. 

 

 

 

Sudarė: valgyklos vedėja                                                                                       Laura Galdikaitė 


