
MAISTO UŽSAKYMAS 

Norint užsakyti pasirinktai dienai maitinimą vaikui, turite atlikti vos kelis žingsnius: 

1. Jeigu neatidaryta sritis „Maisto užsakymas“ – pasirinkite ją ( žemiau paveikslėlyje pažymėta vieta 

Nr.1); 

2. Pasirinkite pietums ar vakarienei (pavakariams) užsakote maitinimą ( žemiau paveikslėlyje 

pažymėta vieta Nr.2); 

3. Pasirinkite dieną, kuriai norite atlikti maisto užsakymą ( žemiau paveikslėlyje pažymėta vieta Nr.3) 

4. Pasirinkite patiekalą iš meniu, kurį užsakote vaikui ( žemiau paveikslėlyje pažymėta vieta Nr.4); 

 

 

Pav.(1) 

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ : 

- nelieka savaitinio maitinimo žymėjimo. 

- tėvai galės pažymėti maitinimo planą(parikti patiekalus) tiek dienų “į priekį”, kiek 

valgykla bus patvirtinusi meniu. 

  



Paaiškinimai ir rekomendacijos 

Eil.Nr. Jeigu iškiltų tokia situacija ar 
klausimas 

Paaiškinimas arba sprendimas Papildoma 
informacija 

1. Noriu parinkti vaikui popietinį 
maitinimą 

Aukščiau esančiame Paveikslėlyje Nr.1 
– turite pasirikti reikšmę, kuri 
pažymėta rodykle Nr. 2. 

 

2. Pasirinkus pietus ir reikiamą dieną 
– nėra nė vieno patiekalo 

Mokymo įstaigos valgyklos 
darbuotojai, atsakingi už meniu įkėlimą 
ir atvaizdavimą tėvams dar nėra 
parengę informacijos. 

 

3. Man neleidžia pažymėti patiekalo 
(maitinimo) šiai dienai 

Einamai dienai tėvai patiekalą gali 
parinkti iki 8 valandos ryto.  
Jeigu tai reikia atlikti po 8 valandos, 
turite telefonu informuoti vaiko 
mokytoją ir susitarti, kad ji tai atliktų už 
jus. 
(tai kraštutiniai atvejai, nes valgyklos 
maisto žaliavos būna planuojamos iš 
vakaro. Jeigu tokių pokyčių atsiranda 
labai daug, tikėtina, kad vaikas negaus 
tokio patiekalo, kurį tėvai pažymėjo, 
nes neužtenka žaliavų jiems 
pagaminti) 

Žymėti tik iki 8 
valandos ryto 
einamai dienai 

4. Prie patiekalo matau kainą, kuri 
lygi 0 eur. 

Prie skirtingų vaikų gali būti matoma 
skirtinga patiekalo kaina, nes: kai kurie 
vaikai gauna nemokamą maitinimą, 
vyresniems vaikams (nuo 5 klasės) 
patiekalų porcijos didesnės ir kainos 
skiriasi nuo mokinių, kurie lanko 1-4 
klases.  
Patieklalų kainodaros klausimus gali 
atsakyti Jūsų mokyklos atsakingi 
atstovai, kreipkitės į savo vaiko 
mokytoją. 

 

5. Pas mane maisto žymėjimas 
„kassavaitinis“. Kaip dabar bus, ar 
bus perkeltas „kassavaitinis“ į 
„kalendorinį“ pasirenkant 
patiekalus 

Turite jungtis prie e-maitinimas ir 
žymėti maitinimą „kalendorinį 
pasirenkant patiekalus“. Kassavaitinis 
žymėjimas neperkeliamas į naują 
maisto pasirinkimą. 

 

 

  



VEIKSMŲ ISTORIJA 

 

Tėvų paskyroje, po maisto žymėjimu, atsirado skiltis – VEIKSMŲ ISTORIJA. Joje saugomi visi maisto/patiekalo 

parinkimai, pakeitimai,ištrynimai. Ši sritis reikalinga, kad visada būtų išsklaidytos abejonės – kas pakeitė, 

parinko, ištrynė patiekalą konkrečią dieną. 

Žemiau esančiame paveiksle Nr.2 pateiklas pavyzdys. Raudonu rėmeliu apibrauktos konkrečios dienos ( po 

vieną dieną) , kad lengviau būtų atskirti kaip atrodo vienos vienos pokyčiai, kuriuos atlikau aš –„Tėvas“. 

1.Pavyzdyje matosi, kaip: 

-  „2021-10-29 08:07:06“ ryte aš parinkau vaikui patiekalą už 1.50 Eur 

- Jį pakeičiau į kitą patiekalą už kelių sekundžių „2021-10-29 08:07:10“  

- Gįžau prie pirminio pasirinkimo vėl už 2 sekundžių prie patiekalo už 1.50 eur. 

2.pavyzdyje matosi, kaip: 

 - tėvas „2021-10-26 08:43:55“ laiku parinko vaikui maitinimą ( patiekalą) –„ "Žiedinių kopūstų 

sriuba (augalinis, tausojantis) " Kiaulienos(sprandinė) troškinys su švž.daržovėmis (tausojantis)" "“ 

 - klasės auklėtoja dėl jai žinomų priežasčių pakeitė laiku „2021-10-26 08:48:39“ pakeitė 

patiekalą į „"Žiedinių kopūstų sriuba (augalinis, tausojantis) Lietiniai su vaisiais. Uogų tyrė"“ 

 - klasės auklėtoja dėl jai žinomų priežasčių dar kartą pakeitė laiku „2021-10-26 08:48:52“ 

pakeitė patiekalą į „""Žiedinių kopūstų sriuba (augalinis, tausojantis) " Kiaulienos(sprandinė) troškinys su švž.daržovėmis (tausojantis)“ 

 

Pav.(2) 

ATKREIPKITE DĖMESĮ : 

- Tai ne valgyklos maitinimo istorija, bet maisto užsakymo ir pokyčių istorija. Šioje skiltyje 

pinigų nuskaičiavimo fakto nepateikiame. 



- Pinigų pokyčių ( papildymas, nuskaičiavimas, kompensacijos) matomos viršutinėje 

programos dalyje „BALANSAS“ ( pav.3.) 

 

Pav.(3) 

 

 


