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KARSAKIŠKIO STRAZDELIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MAITINIMO PASLAUGOS 

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Maitinimo paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) parengtas 

vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. A-798 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės maitinimo paslaugos teikimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ ir reglamentuoja Panevėžio r.  Karsakiškio Strazdelio      pagrindinės 

mokyklos (toliau – Mokykla) teikiant maitinimo paslaugas sunaudojamų maisto produktų, žaliavų 

bei atsiskaitymo tvarkymą. 

2. Maisto produktų apskaita organizuojama vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais. 

3. Mokykla maitinimą organizuoja vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

nustatyta tvarka suderintu valgiaraščiu. 

 

II. ŽALIAVŲ IR MAISTO PRODUKTŲ APSKAITA. PATIEKALŲ KAINŲ 

NUSTATYMAS 

 

4. Mokykloje kasdien maisto produktų apskaitai tvarkyti naudojama „Medžiagų sandelio 

apskaitos knyga“ (pildo dietistas) ir Valgiaraštis (reikalavimas) maisto produktams išduoti (pildo 

dietistas). 

5. „Medžiagų sandėlio apskaitos knyga“ ir Valgiaraštis (reikalavimas) maisto produktams 

išduoti yra pagrindiniai dokumentai sunaudotiems maisto produktams nurašyti. 

6. Faktiniai maisto produktų likučiai su Mokyklos vyr. buhalteriu derinami 1 kartą per savaitę 

sutikrinant su buhalterine programa.  

7. Kiekvieno ketvirčio pabaigoje atliekama Maisto produktų inventorizacija.  

8. Maitinimo lėšų dydis 1–4 klasių mokiniams ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

ugdomiems ugdytiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, nustatomas vadovaujantis Panevėžio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio 

amžiaus vaikams, pradinių klasių mokiniams ir darbuotojams maitinimo normos mokestis 

nustatomas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimais. 

9. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-133 „Dėl 

maitinimo paslaugos kainos dydžio nustatymo Panevėžio rajono savivaldybės socialinės globos ir 

ugdymo įstaigose“ padidintas 25 proc. maitinimo normos mokestis Mokyklos darbuotojams. 

 

III. ATSISKAITYMAS UŽ MAITINIMĄ 

 

10. Mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių tėvai pagal vyr. 

buhalterio išrašytus kvitus atsiskaito iki einamojo mėnesio 25 d. pervedant pinigus į ant kvito 

nurodytą mokyklos banko sąskaitą.  

11. 1–4 klasių mokinių tėvai ir mokyklos darbuotojai pagal vyr. buhalterio išrašytus kvitus 

atsiskaito iki kito mėnesio 25 d. pervedant pinigus į ant kvito nurodytą mokyklos banko sąskaitą.  

 



IV. GAUNAMŲ PAJAMŲ APSKAITYMAS 

 

12. Gaunamos pajamos apskaitomos vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 

m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir 

vykdymo, asignavimų administravimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

13. Už maitinimo organizavimą bei pajamų apskaitą Mokykloje atsakingi: 

13.1. dietistas – maisto produktų užsakymas, išdavimas pagal užpildytą Valgiaraštį 

(reikalavimą) maisto produktams išduoti, įsigytų maisto produktų nurašymas, faktinių likučių su 

vyr. buhalteriu derinimas ir kitų su maitinimo organizavimu susijusių dokumentų pildymas, 

Valgiaraščio pagal amžiaus grupes parengimas ir suderinimas su Valstybine maisto ir veterinarijos 

tarnyba, Valgiaraščio (reikalavimo) maisto produktams išduoti pildymas bei kitų dokumentų, 

susijusių su maitinimo organizavimu, pildymas; 

13.2. vyr. buhalteris. – maisto produktų apskaitos organizavimas, mokesčio už maitinimą 

skaičiavimas ir kitų su maitinimo organizavimu susijusių dokumentų pildymas. 

14. Maitinimo organizavimo priežiūrą Mokykloje atlieka Lietuvos Respublikos valstybės 

kontrolė, Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuotas vidaus audito 

skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto bei Finansų skyriai. 

 

_____________________________ 

 


