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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS  

MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR GAUTŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ UŽ MAISTO 

GAMINIŲ PARDAVIMĄ MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokamo maitinimo organizavimo ir gautų grynųjų pinigų už maisto gaminių pardavimą 

mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reikalingas sudaryti sąlygas vaikams pateikti 

sveikatai palankesnius patiekalus, ugdyti sveikos mitybos įpročius, valgymo kultūrą, reglamentuoja 

mokinių ir mokyklos darbuotojų maitinimo organizavimą bei piniginių lėšų tvarkymą mokykloje 

teikiant maitinimo paslaugas. 

2. Tvarkos aprašas nustato Molėtų gimnazijos gaunamų pajamų už maisto gaminių 

pardavimą mokyklos valgykloje ir grynųjų pinigų operacijų vykdymo tvarką. 

3. Šio aprašo tikslas – vykdyti teisingą maisto gaminių pardavimą ir grynųjų pinigų 

operacijų apskaitą. 

II SKYRIUS 

MOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

 

4. Mokykloje mokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, 

reglamentuojančiais maitinimo organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos 

normas, sveikatos ir saugos reikalavimus. 

5. Mokykloje maitinimo paslaugas visiems pageidaujantiems mokiniams ir kitiems mokyklos 

bendruomenės nariams teikia pati mokykla.  

6. Mokamas maitinimas organizuojamas mokyklos darbo dienomis.  

7. Teikiant mokamo maitinimo paslaugą mokiniams ir kitiems mokyklos bendruomenės 

nariams sudaroma galimybė laisvai pasirinkti mokyklos valgykloje pagamintus maisto produktus 

(patiekalus) pagal tos dienos valgiaraštį, kuriame nurodomi patiekiami patiekalai, jų kiekiai gramais 

ir kaina eurais.  

8. Mokyklos valgykloje mokiniams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams pagal jų 

individualius poreikius sudaroma galimybė nusipirkti į tos dienos valgiaraštį įtrauktų užkandžių, 

gėrimų, vaisių ir kitos produkcijos pagal mokinių maitinimui rekomenduojamų produktų sąrašą.  

9. Mokamo maitinimo paslaugos kaina nustatoma pagal įsigytų ir sunaudotų maisto produktų 

savikainą (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį). 

 

III SKYRIUS 

 MAISTO PRODUKTŲ APSKAITA 

 

10.  Maisto produktų pirkimas organizuojamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka. 

11.  Maisto produktai apskaitomi pagal Atsargų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos 

aprašo reikalavimus. Žaliavų ir maisto produktų apskaitai tvarkyti ugdymo įstaigos direktorius 

patvirtina pasirinktą maisto produktų kiekio sunaudojimo ir patiekalų apskaitos formą (valgiaraštis, 

maitinimo produktų apyvartos žiniaraštį). 



12 . Maisto produktai užsakomi pagal valgiaraščius, patvirtintus gimnazijos direktoriaus. 

13. Pagal Maisto produktų kiekio sunaudojimo ir patiekalų apskaitos formoje apskaičiuotus 

žaliavos kiekius buhalterinės apskaitos programa rengiamas produktų nurašymo dokumentas. 

Produktai gali būti nurašomi ir pagal vienkartinį reikalavimą arba sugedusių produktų ir trūkumų bei 

tiekėjams grąžintų produktų nurašymo aktą ir kt. 

14. Maisto produktų nurašymo aktas sudaromas mėnesio pabaigoje arba pagal poreikį, 

patikrinus faktinį maisto produktų kiekį. Maisto produktų inventorizacija atliekama teisės aktų 

nustatyta tvarka, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. 

15. Maisto produktų gavimas ir sunaudojimas fiksuojamas buhalterinėje apskaitos 

programoje. 

 

IV SKYRIUS 

GRYNŲJŲ PINIGŲ APSKAITA 
 

16. Už parduodamus patiekalus gauta grynųjų pinigų suma turi sutapti su maisto produktų 

kiekio sunaudojimo ir patiekalų apskaitos formoje įrašytų pardavimui mokiniams ir darbuotojams 

gamintų patiekalų verte. 

17. Už maitinimą mokiniai moka grynaisiais pinigais. 

18. Grynuosius pinigus už parduotus patiekalus priima ir saugiai laiko iki jų išnešimo į banką 

vyr. virėjas. 

19. Surinktieji grynieji pinigai už maisto produktus ir patiekalus ne rečiau kaip du kartus per 

mėnesį arba dažniau, įnešami į mokyklos atsiskaitomąją banko sąskaitą. 

21. Už įneštus pinigus apmokam tiekėjams už prekes. 

21. Už kiekvieną mėnesį vyr. buhalteriui pristatomos produktų pirkimo sąskaitos faktūros 

(originalai), grynųjų pinigų įnešimo į banką kvitai. 

22. Darbuotojas, vykdantis grynųjų pinigų operacijas,  Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka atsako už grynųjų  pinigų saugumą ir teisingą jų apskaitą. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Tvarkos aprašas keičiamas arba naikinamas atsižvelgiant į pasikeitusias vaikų ar mokinių 

maitinimo sąlygas ar kitas aplinkybes. 
_________________________ 

 

 

 
 


