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Vadovaudamasi Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

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

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija),  33 punktu ir atsižvelgdama į Klaipėdos 

miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendaciją: 

1. P a k e i č i u  Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d.  

įsakymu Nr. V1-48 „Dėl COVID-19  ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo  priemonių plano 

organizuojant ugdymo procesą mokykloje“ (Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V1-54 redakcija) patvirtinto Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos COVID-19  

ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo  priemonių plano organizuojant ugdymo procesą  30 ir 37 

punktus ir išdėstau juos taip: 

 1.1. „30. Pamokų pradžios laikas – 8.15 val. (pirmadieniais vėliavos pakėlimas 8.00 val.).  

 Pamokų laikas: 

Veikla Laikas 

Mokyklos rikiuotė. Vėliavos pakėlimas (pirmadienis) 8.00 – 8.15 val. 

1 pamoka 8.15 –  9.00 val. 

2 pamoka 9.10 –  9.55 val. 

3 pamoka 10.05 –  10.50 val. 

4 pamoka 11.10 –  11.55 val. 

5 pamoka 12.15 – 13.00 val. 

6 pamoka 13.10 – 13.55 val. 

7 pamoka 14.05 – 14.50 val. 

8 pamoka. Saviruoša (pamokų ruoša) 15.00 – 15.45 val. 

9 pamoka. Jūreivystės, laivybos ir karybos programa 15.55 – 16.40 val. 

10 pamoka. Jūreivystės, laivybos ir karybos programa 16.50 – 17.35 val. 

Mokyklos rikiuotė. Vėliavos nuleidimas Penktadienis, 14.05 val.“ 

 



1.2. „37. Siekiant sumažinti mokinių skaičių valgykloje, sureguliuotas pertraukų, kurių metu 

mokiniai valgo, laikas. Skiriamos dvi pietų pertraukos po 20 min. (5–6, 7b klasėms – 10.50–11.10 val., 

7a, 8–10 klasėms – 11.55–12.15 val.)“. 

 2. Į p a r e i g o j u: 

 2.1. Eglę Liaučienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, supažindinti mokyklos bendruomenę su 

įsakyme išdėstytais pamokų ir mokinių maitinimo laiko pakeitimais; 

 2.2. Editą Merkevičienę, direktoriaus pavaduotoją ūkio ir bendriesiems klausimams, apie 

pasikeitusį pietų pertraukų mokiniams laiką informuoti maitinimo paslaugos teikėją ir užtikrinti šio 

įsakymo 1.2 p. nuostatų įgyvendinimą. 

 3. Šio įsakymo 1.1 ir 1.2 punktai  įsigalioja 2022 m. gegužės 2 d. 
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