
 

 

 
 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKINIŲ MAITINIMOSI KRETINGOS MOKYKLOSE – DARŽELIUOSE, VAIKŲ 

UGDYMO CENTRE TVARKOS PATVIRTINIMO 

 

2006 m. birželio 29 d. Nr. T2-176 

Kretinga 

 

Atsižvelgdama į Kretingos rajono savivaldybės Kontrolieriaus tarnybos 2006 m. kovo 3 d. 

Nr. K6-19 ir 2006 m. kovo 7 d. Nr. K6-23 raštuose „Dėl atlikto finansinio audito“ pateiktas 

rekomendacijas, Kretingos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :  

1. Patvirtinti Mokinių maitinimosi Kretingos mokyklose - darželiuose, Vaikų ugdymo centre 

tvarką (pridedama). 

2. Sprendimas įsigalioja nuo 2006 m. rugsėjo 1 d.  

 

Savivaldybės meras Valerijonas Kubilius 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Martišauskienė 

2006-06-30 

 

PATVIRTINTA 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2006 m. birželio 29 d. sprendimu Nr.T2-176 

 

MOKINIŲ MAITINIMOSI KRETINGOS MOKYKLOSE - DARŽELIUOSE, VAIKŲ 

UGDYMO CENTRE TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos mokyklų - darželių, Vaikų ugdymo centro mokinių maitinimosi tvarka (toliau - 

Tvarka) reglamentuoja mokinių maitinimo organizavimą. 

2. Šia tvarka vadovaujasi Kretingos mokykla - darželis „Pasaka“ Vaikystės pedagogikos 

centras, mokykla - darželis „Žibutė“, Vaikų ugdymo centras, kurių steigėja yra Kretingos rajono 

savivaldybė.  

 

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokyklose - darželiuose ir Vaikų ugdymo centre besimokančių mokinių tėvai prašymus 

dėl mokinių maitinimosi kasmet pateikia mokyklos - darželio, Vaikų ugdymo centro direktoriui. 
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4. Prašyme pateikiami šie duomenys: 

4.1. mokinio vardas, pavardė; 

4.2. pageidaujama dienos maitinimo dalis (priešpiečiai, pietūs).  

5. Mokyklų - darželių, Vaikų ugdymo centro direktoriai iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 

5 d.:  

5.1. parengia ir patvirtina mokinių, kurie pageidauja maitintis, sąrašus; 

5.2. duomenis apie mokinių maitinimą pateikia Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriui; 

5.3. įsakymu skiria ugdymo įstaigos bendrosios praktikos slaugytoją mokinių maitinimosi 

apskaitos tabeliams kiekvieną mėnesį tvarkyti. 

6. Tėvai už mokinių maitinimąsi moka: 

6.1. už pietus - 50 proc. daugiau, negu darželio grupėse lankantiems vaikams nustatyta pietų 

kaina; 

6.2. už priešpiečius - 36 proc. mokiniams nustatytos pietų kainos.  

7. Tėvai mokinių maitinimosi mokestį į mokyklos - darželio, Vaikų ugdymo centro 

buhalterijos kasą įneša iki ateinančio mėnesio 20 dienos.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Už šios Tvarkos įgyvendinimą ir mokinių maitinimosi organizavimą atsako mokyklos - 

darželio, Vaikų ugdymo centro direktorius. 

9. Tvarkos vykdymo priežiūrą atlieka Kretingos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus specialistas, atsakingas už mokinių maitinimosi organizavimą.  

______________ 

 

 

Dalia Martišauskienė 

2006-06-30 

 


