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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS MAITINIMO ORGANIZAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau 

tekste – Aprašas) nustato ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų, pradinio mokyklinio amžiaus 

mokinių, specialiųjų klasių, mokinių gyvenančių mokyklos bendrabutyje (toliau tekste – Vaikų) ir 

darbuotojų maitinimo organizavimo tvarką (toliau tekste – Mokykla). 

 2. Šio Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas sveikatai palankiai Vaikų mitybai, užtikrinti geriausią 

maisto saugą ir kokybę, patenkinti Vaikų maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos 

mitybos įgūdžius, nustatyti maitinimo organizavimo dalyvių funkcijas Mokyklos darbo dienomis.  

 3. Maitinimas Mokykloje organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais 

vaikų ir mokinių maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos 

normas, sveikatos bei saugos reikalavimus. 

 4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:  

 4.1. Pritaikytas maitinimas – toks maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo 

(alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) 

nulemtus, Vaiko (asmens) individualius maistinių medžiagų ir energijos poreikius, parenkant 

toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo; 

 4.2. Šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti 

laikomas ne žemesnėje kaip + 68 C temperatūroje; 

 4.3. Tausojantis patiekalas – šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu 

gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje; 

 4.4. Užkandis – maisto produktas ar patiekalas, neįtrauktas į pietų valgiaraštį; 

 4.5. Valgiaraštis – patiekiamų dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas; 

 4.6. RVASVT – rizikos veiksnių analizė ir svarbieji valdymo taškai; 

 4.7. Kitos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

5. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos direktorius (toliau tekste – Direktorius) yra 

atsakingas už Vaikų maitinimo organizavimą ir šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą.  

6. Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo sudaro sutartį dėl maisto produktų tiekimo 

Mokyklai (toliau – Maisto produktų tiekimo sutartis). Maisto produktų tiekimo sutartyje turi būti 

numatyta atsakomybė už maisto produktų neatitinkančių Tvarkos aprašo reikalavimų tiekimą. Prieš 

pasirašant Maisto produktų tiekimo sutartį sudaromas maisto produktų sąrašas su konkrečiais tiekiamų 

maisto produktų pavadinimais, maisto produktų sudėtimi, fasuotės bruto kiekiu. 

7. Visi vaisiai, uogos, daržovės, bulvės, skirti maistui, turi atitikti kokybės ir saugos 

reikalavimus. Už šių nuostatų laikymąsi atsakingas maitinimo paslaugos teikėjas - Mokykla.  
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8. Vaikų maitinimas organizuojamas darželio grupėse, mokyklos valgykloje - maitinti 

pritaikytoje patalpoje, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų, ir sudarant 

sąlygas kiekvienam Vaikui ir darbuotojui pavalgyti šilto maisto prie švaraus stalo.  

9. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairumas turi atitikti Vaikų amžių ir sveikos mitybos 

rekomendacijas. Pusryčiams Vaikas gauna 25 proc., pietums – 40 - proc., vakarienei – 25 proc. 

rekomenduojamo paros maisto raciono kaloringumo, kai tokie maitinimai numatyti valgiaraščiuose.  

10. Mokykloje Vaikų maitinimui draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, 

kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas 

ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs 

gaminiai  (kuriuose druskos daugiau  kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos  gaminiuose – daugiau kaip 1,7 

g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais; gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio 

cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; gėrimai ir maisto produktai, 

pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar 

grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; rūkyta žuvis; konservuoti 

mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų 

metu ar sudarant maisto paketus į namus); nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; 

mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); 

maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), 

arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti 

augaliniai riebalai. 

11. Mokykloje Vaikų maitinimui naudojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, 

uogos ir jų patiekalai, sultys, išskyrus citrusinių vaisių ir vynuogių (pageidautina šviežiai spaustos); 

grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai 

(rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); nemalta liesa mėsa, liesos mėsos 

produktai (neužšaldyti); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejus (mažiau vartojama gyvūninės 

kilmės riebalų: riebi mėsa ir mėsos produktai keičiami liesa mėsa, paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis 

daržovėmis; gyvūninės kilmės riebalai ir margarinas, kur įmanoma, keičiami aliejais); kiaušiniai; 

geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (negazuoti). Esant palankioms sąlygoms 

ir pasirinkimo galimybei, pirmenybė įsigyti maisto produktus maisto gamybai teikiama produktams, 

užaugintiems ekologinės gamybos ūkiuose arba išskirtinės kokybės produktų gamintojų. 

12. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai:  

12.1 kokybiškas, įvairus ir saugos reikalavimus atitinkantis maistas gaminamas ir patiekiamas 

tą pačią kalendorinę dieną; 

12.2. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams; 

12.3. maisto gaminimui naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus (druskos ne daugiau kaip 1 

g/100 g, pridėtinio cukraus ne daugiau kaip 5 g/100 g), o prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto 

priedų, ir rūkyti mėsos gamininiai nenaudojami. Kiekvieną dieną patiekiama sezoninių, šviežių 

daržovių ir vaisių; 

12.4. patiekalų gamyboje naudojant maltą mėsą ar žuvį, ji turi būti malama patiekalo 

gaminimo dieną;  

12.5. karštas pietų patiekalas gaminamas iš daug baltymų (mėsa, paukštiena, žuvis, kiaušiniai, 

ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų, prie kurių  patiekiamos 

daržovės ar vaisiai arba jų salotos;  

12.6. valgymo metu ant stalų negali būti padėta druskos, pipirų, garstyčių, jei tiekiama arbata, 

Vaikams sudaroma galimybė atsigerti nesaldintos arbatos. Pienas ir kiti gėrimai vaikams pateikiami ne 

per šalti (temperatūra ne žemesnė kaip 15oC); 

12.7. patiekalai keičiami atsižvelgiant į sezoniškumą (pvz. raugintų kopūstų sriubą į šviežių 

kopūstų sriubą, burokėlių sriubą į šaltibarščius ir pan.), tas pats patiekalas negali būti  tiekiamas 

dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus ir užkandžius (reikalavimas netaikomas pritaikyto 

maitinimo valgiaraščiams).  
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13. Mokykloje sudaromos higieniškos sąlygos visiems vaikams nemokamai atsigerti 

geriamojo vandens (kambario temperatūros, ). Valgyklos patalpose sudaryta galimybė gauti karšto 

virinto geriamojo vandens.  

14. Maisto gaminimui ir patiekimui naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytais kraštais 

indus bei aliumininius įrankius ir indus griežtai draudžiama. 

15. Informaciją apie maitinimą skelbiama: 

15.1. Mokyklos valgyklos patalpoje, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

rūbinėse; 

15.2. einamosios savaitės valgiaraščiai ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maitinimo organizavimo klausimais);  

15.3 maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija; 

15.4. Mokyklos internetinėje svetainėje www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt. 

16. Už 15 punkte skelbiamos informaciją ir duomenų teisingumą atsakingas Kretingos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Mokyklai deleguotas specialistas (toliau tekste – visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas), Mokyklos Direktorius ar jo įsakymu paskirtas asmuo. 

17. Mokykloje draudžiama reklamuoti ir pardavinėti maisto produktus, kurie išvardyti šio 

Aprašo 10 punkte. 

18. Mokykla dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamose programose: 

18.1. pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose programoje „Pienas 

vaikams“; 

18.2. vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programoje. 

19. Mokyklos darbuotojams, kuriems Mokykloje teikiama maitinimo paslauga, Vaikų 

maitinimo metu negalima pateikti šio Aprašo reikalavimų neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai. 

20. Maisto produktų įsigijimas ir apskaita Mokykloje organizuojama: 

20.1. įsigijimas - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų  įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

20.2. apskaita - atliekama vadovaujantis Mokyklos Apskaitos politikoje esančiu atsargų 

apskaitos tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

  

III SKYRIUS 

VALGIARAŠČIO SUDARYMO TVARKA 

 

21. Vaikai maitinami pagal sudarytus 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius, suderintus su 

Kretingos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įgaliotu asmeniu. Valgiaraščiai sudaromi 

atsižvelgiant į vaikų amžiaus grupes, rekomenduojamas paros energijos ir maistinių medžiagų normas, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl 

maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 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“. 

22. 15 dienų valgiaraštis  sudarytas ir patvirtintas:  

22.1. 4–7 m. amžiaus vaikų grupei; 

22.2. 11 m. ir vyresnių amžiaus vaikų grupei; 

22.3. 11 m. ir vyresnių vaikų amžiaus grupei gyvenantiems mokyklos bendrabutyje.  

23. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose 

turi būti nurodyti naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai, gamybos būdas virimas 

vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.    

24. Maisto produktai, tiekiami pagal programas Pienas vaikams ir Vaisių vartojimo skatinimo 

mokyklose į valgiaraščius neįtraukiami.  

25. Kasdieniniam Vaikų maitinimui rengiami 4 dienos valgiaraščiai (reikalavimai): 

http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/
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25.1. darželio vaikų maitinimui; 

25.2 mokyklos ir mokyklos darbuotojų maitinimui; 

25.3. nemokamo mokinių maitinimui; 

25.4.bendrabutyje gyvenančių vaikų maitinimui. 

26. Dienos valgiaraščių parengimas:  

26.1. kiekvieną dieną iki 9.00 val. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas iš Dienyno 

skirto bendram Mokyklos Vaikų lankomumui ir maitinimui fiksuoti žurnalo, surenka duomenis apie 

maitinamų (mokamai ir nemokamai) Vaikų skaičių; 

26.2. darbuotojai valgo pasirinktinomis dienomis prieš tai informuodami sveikatos priežiūros 

specialistą; 

26.3. dienos valgiaraštį (reikalavimą) pasirašo: jį sudaręs asmuo, virtuvės darbuotojai 

atsakingi už paruošimą ir produktų išdalinimą, tvirtina Mokyklos Direktorius; 

26.4. pusryčių valgiaraščio – reikalavimo projektas sudaromas pagal praėjusios darbo dienos 

darželio grupes lankiusių vaikų skaičių arba atsižvelgiant į numatomą vaikų sergamumą, tėvų pateiktą 

išankstinę informaciją apie nelankymą;  

26.5. galimi nereikšmingi valgiaraščio keitimai, t.y. pakeisti vieną maisto produktą tos pačios 

maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, o energinė vertė 

pasikeičia ne daugiau kaip 10 proc. Valgiaraščio keitimus atlieka visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, suderinęs su Mokyklos Direktoriumi.  

27. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų 

maitinimas būtų organizuojamas pagal šio Aprašo reikalavimus, o atsiradę vaikų maitinimo 

organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Atsižvelgiant į tai, kad Mokykla pati yra maitinimo 

paslaugos teikėja, Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo pildyti nereikia.  

 

IV SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO 

UGDYMO GRUPĖSE 

 

28. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių amžiaus  vaikų maitinimas organizuojamas:  

28.1. pagal sudarytą 15 dienų valgiaraštį ir suderintą su Kretingos rajono valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnyba, vadovaujantis 4–7 m. vaikų amžiaus grupės rekomenduojamomis paros maistinių 

medžiagų ir paros energijos normomis;  

28.2. vaikai maitinami tris kartus per dieną, pagal tėvų (globėjų) arba kitų teisėtų vaiko atstovų 

(toliau tekste – tėvai (globėjai)) raštišku prašymu parinktą maitinimo skaičių, ne rečiau kaip kas 3,5 val. 

pagal sudarytus valgiaraščius ; 

28.2.1. pusryčiai - 8.15 val.; 

28.2.2. pietūs - 11.45 val.; 

28.2.3. vakarienė - 15.15 val.; 

28.3. tėvams (globėjams) pateikus raštišką prašymą ir pristačius gydytojo raštišką pažymą su 

nurodymais (Forma Nr. 027-1/a) gali būti organizuojamas pritaikytas maitinimas. Atsiradus tokiam 

poreikiui maitinimas organizuojamas pagal atskirą valgiaraštį; 

28.4. vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir 

sveikatos skyriaus sprendimais Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo, organizuojamas 

nemokamas maitinimas. 

 

V SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS PRADINIO UGDYMO KLASĖSE 

 

29. Pradinių klasių mokinių maitinimas organizuojamas Kretingos Jurgio Pabrėžos 

universitetinės gimnazijos valgykloje. 

30. Mokinius maitina viešojo konkurso būdu laimėjęs tiekėjas. 
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31. Pradinių klasių mokiniams Mokykloje kasdien organizuojami pusryčiai ir pietūs, kurių 

metu sudaromos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto.  

32. Patiekalai mokinių pietums patiekiami pagal suderintus su Kretingos rajono maisto 

veterinarijos tarybos 20 dienų perspektyvinį valgiaraštį.  

33. Mokinių maitinimui sudaromi valgiaraščiai pagal 6-10 metų amžiaus mokinių maistinių 

medžiagų fiziologinius poreikius ir mokamam arba nemokamam maitinimui skirtą pinigų sumą.  

34. Nemokami pusryčiai ir pietūs skiriami vadovaujantis Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus sprendimais Dėl socialinės paramos mokiniams 

skyrimo. 

35. Tėvams (globėjams) pateikus raštišką prašymą ir pristačius gydytojo raštiškus nurodymus 

(Forma Nr. 027-1/a), mokiniams gali būti organizuojamas pritaikytas maitinimas.  

 

VI SKYRIUS 

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS SPECIALIŲJŲ KLASIŲ MOKINIAMS 

 

36. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik einamųjų mokslo metų laikotarpiui penkias 

dienos per savaitę (išskyrus savaitgalius, švenčių dienas, mokinių atostogas). 

37. Specialiųjų klasių mokiniams Mokykloje kasdien organizuojami pusryčiai ir pietūs, kurių 

metu sudaromos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto valgykloje. 

38. Mokyklos bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimo dienos norma nustatoma Kretingos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei Mokyklos Direktoriaus įsakymais. 

39. Maitinimas organizuojamas pagal patvirtintus perspektyvinius valgiaraščius (11 m. ir 

vyresnio amžiaus vaikų, gyvenančių mokyklos bendrabutyje) suderintus su Valstybine maisto ir 

veterinarijos tarnyba. 

40. Mokiniai maitinami 4 kartus per dieną: 

40.1. Pusryčiai – 7.45 val.; 

40.2. Pietūs -11.30 val.; 

40.3. Vakarienė – 15.30 val.; 

40.4. Naktipiečiai – 19.00 val. 

 

VII SKYRIUS  

MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOS DARBUOTOJAMS 

 

 41. Mokykloje darbuotojai, norintys maitintis, mokslo metų pradžioje iki Direktoriaus 

nurodyto termino pateikia raštišką prašymą dėl galimybės naudotis maitinimo paslauga. 

42. Mokyklos darbuotojams mokykloje kasdien organizuojami pietūs (mokami), kurių metu 

darbuotojui pageidaujant pasirinktinomis dienomis ir iš anksto užsisakius sudaromos sąlygos pavalgyti 

šilto maisto.  

42. Patiekalai Mokyklos darbuotojų pietums patiekiami pagal valgiaraštį 11 m. ir vyresnių 

amžiaus vaikų. Atskiras valgiaraštis nesudaromas. 

43. Darbuotojai turi teisę pasirinkti maitinimosi skaičių per mėnesį, prieš tai informuodami 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistą.  

 

VIII SKYRIUS 

 MAITINIMO PASLAUGOS FINANSAVIMAS IR MAITINIMO  

SKAIČIAUS APSKAITA 

 

 44 Maitinimo finansavimo tvarką ir įkainius reglamentuoja  Kretingos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimai. 

 45. Maitinimo paslauga finansuojama Kretingos rajono savivaldybės biudžeto ir asmenų, 

gaunančių maitinimą, lėšomis, teisės aktų nustatyta tvarka. 
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46. Maitinimų skaičius Mokykloje skiriamas: 

 46.1. ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir specialiųjų klasių mokiniams: 

46.1.1. atsižvelgiant į jų buvimo Mokykloje trukmę; 

46.1.2. Mokyklos siūlomo maitinimo skaičius (ne daugiau kaip 3 kartus per dieną - pusryčiai, 

pietūs, vakarienė); 

46.1.3. tėvų (globėjų) Mokyklos Direktoriui pateiktą raštišką prašymą, dėl maitinimo skaičiaus 

Mokykloje nustatymo (atsisakant pusryčių ar vakarienės). 

46.1.4. tėvai (globėjai), Mokyklos Direktoriui raštišką prašymą, dėl maitinimo skaičiaus 

vaikui Mokykloje nustatymo gali pateikti 2 kartus per metus: nuo rusėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d. ir nuo 

sausio 1 d. iki sausio 5 d. Tėvai (globėjai), kurių vaikas Mokyklą pradėjo lankyti mokslo metų eigoje, 

raštišką prašymą Mokyklos Direktoriui dėl maitinimo skaičiaus mokykloje nustatymo turi parašyti ne 

vėliau kaip per mėnesį nuo Mokyklos lankymo pradžios. 

 46.2. pradinių klasių mokiniams: 

46.2.1. 1 kartą per dieną – pietūs (mokama paslauga); 

46.2.2. gaunantiems nemokamą maitinimo paslaugą - 2 kartus per dieną (pusryčiai ir pietūs).  

46.3.Mokyklos darbuotojams - 1 kartą per dieną (pietūs). 

47. Vykdant ES programas ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ 

visiems Mokyklos Vaikams papildomai nemokamai patiekiami pieno produktai ir vaisiai. 

48. Mokyklai skiriamas produktų asortimentas, kiekiai, vartojimo dažnumą nustatomi 

atsižvelgiant į galiojančius  teisės aktus ir rekomendacijas, skiriamą  finansavimą.  

 49. Vaikų lankomumo ir maitinimo apskaita vykdoma: 

 49.1. ikimokyklinio ugdymo auklėtojai ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai kasdieninę 

Vaikų lankomumo apskaitą vykdo elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ pagal dienyno pildymo 

taisykles;  

 49.2. informaciją apie maitinimo skaičių per dieną ir mokestį už šią paslaugą grupės 

pedagogas užpildo skiltyje „Vaikai“ – „Naujo vaiko duomenų įvedimas“ – „Mokėtinos sumos ir 

maitinimo paskaičiavimai“ kiekvienų mokslo metų pradžioje arba mokslo metų eigoje atvykus vaikui į 

darželį. Pasikeitus informacijai apie maitinimą, duomenis taiso vaiko informacijos lange įvedant naują 

duomenų įsigaliojimo datą; 

49.3. pradinių, specialiųjų lavinamųjų klasių ir bendrabutyje gyvenančių mokinių mokytojos 

mokinių maitinimo apskaitą vykdo specialiose nemokamam maitinimui skirtose „Kasdienio mokinių 

maitinimo apskaitos“ suvestinių formose (tabeliuose);  

 49.4. Direktoriaus dienyne, faktinį grupėje/klasėje esančių Vaikų skaičių auklėtojos/mokytojos 

kasdien užrašo iki 9.00 val., duomenų tikrumą patvirtindamos savo parašu; 

 49.5. pasibaigus mėnesiui: 

49.5.1. Vaikų lankomumo apskaitos žiniaraštis užbaigiamas ir elektroninio dienyno „Mūsų 

darželis“ išleidus skyrelius „Dienynas“, „Maitinimas“. Mokyklos vyriausias buhalteris patikrina ar 

duomenys Vaikų maitinimo ir lankomumo apskaitos suvestinėse sutampa su valgiaraščiuose įrašytu 

Vaikų skaičiumi, ar darželio vaikų nurodomos pateisinamos nelankymo dienos atitinka tėvų (globėjų) 

pateiktus ar gydančių gydytojų išduotus, nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus (Kretingos 

rajono savivaldybės tarybos sprendimais numatytus atvejus);  

 49.5.2. nemokamo maitinimo apskaitos suvestines (tabelius) auklėtojai/mokytojai atiduoda 

Direktoriaus paskirtam asmeniui, atsakingam už mokinių nemokamą maitinimą, kuris suvestinėse 

pateiktus duomenis suveda į SPIS sistemą, suformuoja bendrą mėnesio Mokyklos Vaikų nemokamo 

maitinimo registravimo žurnalą. Vieną jo kopiją perduoda Mokyklos vyriausiajam buhalteriui; 

49.5.3. vyriausiasis buhalteris Vaikų lankomumo ir maitinimo apskaitos suvestines patikrinęs 

pateikia tvirtinti Mokyklos Direktoriui;  

 49.5.4. vyriausiasis buhalteris per 5 darbo dienas nuo mėnesio pradžios, apskaičiuoja 

atlyginimą už vaiko išlaikymą Mokykloje vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės nustatyta 

tvarka ir atlyginimo už paslaugas dydžiais.  

 49.6. Darželio grupių tėvai (globėjai) turi informuoti grupės auklėtoją: 
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 49.6.1. apie vaiko neatvykimą į Mokyklą – prieš vieną darbo dieną, kai nelankymo priežastis 

yra iš anksto žinoma, o vaiko ligos atveju – pirmą susirgimo dieną;  

50. Direktorius rašo įsakymą dėl Mokyklos darbuotojų maitinimosi. 

51. Valgančiųjų Mokyklos darbuotojų apskaitą atlieka visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, Darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraštyje.  

52. Vadovaudamasis Darbuotojų maitinimosi apskaitos žiniaraščio duomenimis, vyriausiasis 

buhalteris išskaito atlyginimą už maitinimą išlaidas iš Mokyklos darbuotojo.  

 

IX SKYRIUS 

 RIZIKOS VEIKSNIŲ ANALIZĖS IR SVARBIŲJŲ VALDYMO TAŠKŲ PLANO 

VYKDYMAS 
 

 53. Mokykloje turi būti vykdomas Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų planas   

(toliau – RVASVT planas). Už RVASVT plano įdiegimą ir jo vykdymo kontrolę atsakingas Mokyklos 

Direktorius ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. RVASVT planą sudaro šios dalys:  

53.1. Geros higienos praktikos taisyklės viešojo maitinimo įstaigoms; 

53.2. Geros gamybos praktikos ir geros higienos praktikos būtinosios programos: 

 53.2.1. patalpų ir teritorijos priežiūros programa, už kurią atsakingas direktoriaus ūkio dalies 

vedėjas reikalams, visuomenės sveikatos  priežiūros specialistas; 

53.2.2. žaliavų ir medžiagų priežiūros programa, už kurią atsakingas asmuo prižiūrintis maisto 

sandėlį; 

 53.2.3. įrangos priežiūros programa, už kurią atsakingas ūkio dalies vedėjas; 

53.2.4. Personalo higienos priežiūros programa, už kurią atsakingas visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas; 

53.2.5. Sanitarinės priežiūros programa, už kurią atsakingas visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas; 

53.2.6. Produkcijos sulaikymo ir priėmimo iš rinkos programa, už kurią atsakingas asmuo, 

prižiūrintis sandėlį; 

53.2.7. Svarbiųjų valdymo taškų (SVT) ir higienos registravimo užrašai; 

53.2.8. Srauto diagramos; 

53.2.9. Mokyklos Direktoriaus patvirtinti dokumentai, susiję su maisto saugos valdymu ir 

maitinimo organizavimu. 

54. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už maitinimo organizavimo 

vykdymą ir kontrolę. Nustatęs trūkumus maitinimo organizavime, raštu informuoja atsakingus asmenis 

ir Mokyklos Direktorių. 

 55. Mokykloje vieną kartą per metus vykdomas maitinimo organizavimo vidaus auditas.  

Maitinimo organizavimo audite dalyvauja Mokyklos Direktoriaus paskirti asmenys. Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas dalyvauja vidaus audito grupės darbe, rengia reikiamus dokumentus. 

 

X SKYRIUS 

 FUNKCIJOS, ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ 

 

 56. Mokyklos Direktorius atsakingas už maitinimo organizavimą ir šio Tvarkos aprašo 

nuostatų įgyvendinimą Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje. 

57. Mokyklos Direktorius: 

57.1. teikia informaciją Kretingos rajono savivaldybės tarybai, atsakingiems darbuotojams 

apie lėšų poreikį maitinimo patalpoms (virtuvėms, sandėliams, valgyklai) prižiūrėti, įrangai įsigyti, 

darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms, kitoms išlaidoms, tiesiogiai 

susijusioms su Vaikų maitinimu;  
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57.2. pagal Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais nustatytų darbuotojų 

pareigybių normatyvą paskirsto darbuotojams Vaikų maitinimo organizavimo ir priežiūros funkcijas, 

parengia pareigybių aprašymus; 

57.3. inicijuoja Mokyklos maitinimo organizavimo dokumentų parengimą, darbų 

reglamentavimą ir paskirstymą, tvirtina maitinimo organizavimo tvarką;  

57.4. skiria atsakingus asmenis už RVASVT sistemos įdiegimą ir kontrolę.  

58. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas: 

58.1. sudaro 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius, suderina su Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos Kretingos skyriumi ir Mokyklos Direktoriumi; 

58.2. sudaro dienos valgiaraščius (reikalavimus);   

58.3. esant poreikiui, atsižvelgiant į gydytojo nurodymus, sudaro valgiaraščius vaikams, 

kuriems reikalingas pritaikytas maitinimas; 

58.4. sudaro 15 dienų perspektyviniuose valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūras, 

gamybos technologinius aprašymus ir suderina su įstaigos vadovu; 

58.5. atsako už Mokyklos personalo higienos priežiūros programą Mokykloje; 

58.6. dalyvauja rengiant ir atnaujinant RVASVT sistemą, vykdo jos įdiegimo kontrolę; 

58.7. pagal kompetenciją prižiūri, kad Vaikų maitinimas atitiktų teisės aktų reikalavimus;   

58.8. kontroliuoja teikiamų maisto produktų kokybę, sandėliavimo sąlygas bei maisto ruošimo 

ir išdavimo procesą (ne rečiau kaip 2  kartus per mėnesį). Apie nustatytus trūkumus maitinimo 

organizavime, reikalui esant, raštu informuoja Mokyklos Direktorių. 

58.9. atlieka virtuvės ir valgyklos patalpų valymo kontrolę; 

58.10. atlieka pažeidimų šalinimo kontrolę; 

58.11. esant poreikiui, kiekvienų mokslo metų pradžioje (ne vėliau kaip iki spalio 1 d.) 

pateikia Mokyklos Direktoriui, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 

specialistams Vaikų sąrašą, kuriems turi būti organizuojamas pritaikytas maitinimas pagal atskirą 

valgiaraštį, kuris sudaromas atsižvelgiant į pateiktas gydytojo rekomendacijas raštu (forma Nr. 027-

1/a);  

58.12. dalyvauja, kartu su kitais Mokyklos atsakingais darbuotojais, ir teikia informacija savo 

kompetencijos ribose, kontroliuojančioms institucijoms vykdant maitinimo organizavimo patikrinimus; 

58.13. konsultuoja maitinimo klausimais Mokyklos darbuotojus, Vaikų tėvus; 

59. Atsakomybė: 

59.1. už maitinimo organizavimą Mokykloje atsakingas: 

59.1.1. Direktorius, Direktoriaus įsakymais, pareigybių aprašymais paskirti asmenys; 

59.1.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas; 

59.2. maitinimo organizavimo kontrolę Mokykloje savo įgaliotų kompetencijų ribose atlieka: 

59.2.1. Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Kretingos skyrius; 

59.2.2. Kretingos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba; 

59.2.3. Kretingos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. 

60. Mokykla gavusi patikrinimo aktą iš kontroliuojančios institucijos, nedelsdama šalina rastus 

trūkumus. Informuodama kontroliuojančią instituciją apie trūkumų šalinimo planą ir darbų atlikimą.  

 

XI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

61. Mokyklos Direktorius supažindina darbuotojus ir Vaikų tėvus (globėjus) su šiuo Aprašu. 

62. Šis Aprašas gali būti keičiamas ir saugojamas teisės aktų nustatyta tvarka, Mokyklos 

Direktoriaus įsakymu, pasikeitus Vaikų ar mokinių maitinimą reglamentuojantiems dokumentams arba 

siekiant jį patobulinti, papildyti.  

 

__________________________ 

 


