
PATVIRTINTA 

Alytaus Senamiesčio pradinės 

mokyklos direktoriaus 

2021-06-09 įsakymu Nr. V-39 (1.2) 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS  

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokinių maitinimo, vykdomo Alytaus Senamiesčio 

pradinėje mokykloje, reikalavimus.  

2. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir 

geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi sveikos 

mitybos įgūdžiai. 

3. Vaikų maitinimo paslaugas mokykloje teikia viešųjų pirkimų būdu konkursą laimėjęs 

maitinimo paslaugų teikėjas. 

4. Tvarkos aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) „Dėl vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašo tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2020 m. sausio 

24 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo 

tvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. V– 478 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-08-19 rekomendacija Nr. (1.1.11 E-02) SD-4322 ir Nr. 

SR-3842 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų“. 

 

II SKYRIUS  

SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS 

 

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 

5.1. cukrūs ‒ monosacharidai ir disacharidai, esantys maisto produkte; 

5.2. greitai gendantis maisto produktas – šviežias, atvėsintas arba sušaldytas maisto 

produktas, kuriam laikyti ir vežti reikalinga tam tikra temperatūra, kurioje jis išlieka saugus vartoti; 

5.3. iš dalies hidrinti (iš dalies sukietinti, iš dalies hidrogenizuoti) augaliniai riebalai ‒ 

skysti augaliniai aliejai, hidrinimo proceso metu paversti pusiau kietais; 

5.4. maisto davinys – lengvai paruošiami arba paruošti vartoti maisto produktai ar 

patiekalai, kurie išduodami tam tikram laikotarpiui pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

vidutines rekomenduojamas paros normas ir yra supakuoti, kad būtų galima saugiai nešti, vežti ar 

kitaip transportuoti;  

5.5. patiekalas ‒ paprastai vienoje lėkštėje patiekiamas vartoti šaltas ar šiltas maistas; 

5.6. pridėtiniai cukrūs − gėrimo ar patiekalo gamybos metu įdėta sacharozė, fruktozė, 

gliukozė, gliukozės sirupas, fruktozės sirupas, gliukozės-fruktozės sirupas ir kitų formų 

monosacharidai ir disacharidai, taip pat cukrūs, esantys įdėtame meduje, sirupuose, vaisių sultyse ir 

vaisių sulčių koncentratuose; 

5.7. pritaikytas maitinimas – maitinimas, kuris užtikrina tam tikro sveikatos sutrikimo 

(alergija tam tikriems maisto produktams, virškinimo sistemos ligos ar remisinės jų būklės ir kt.) 

nulemtų, asmens individualių maisto medžiagų ir energijos poreikių patenkinimą, parenkant 

toleruojamus maisto produktus, jų gamybos būdą, konsistenciją ir valgymo režimą, ir yra raštiškai 

rekomenduojamas gydytojo; 

5.8. šiltas maistas – maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki patiekimo vartoti 



laikomas ne žemesnėje kaip +68 °C temperatūroje; 

5.9. tausojantis patiekalas – maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu 

gamybos būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas 

įvyniojus popieriuje ar folijoje. Tausojantiems patiekalams nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai; 

5.10. šaltas užkandis – maisto produktas ar šaltas patiekalas, neįtrauktas į valgiaraštį; 

5.11. valgiaraštis – numatomų patiekti vartoti dienos maisto produktų ir patiekalų 

sąrašas.  

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

6. Už Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą yra  atsakingi maitinimo paslaugų tiekėjas, 

socialinis pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

7. Vaikų maitinimą gali organizuoti tik maisto tvarkymo subjektai, kuriems Lietuvos 

Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakyme 

Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

nustatyta tvarka suteikta teisė užsiimti maisto tvarkymu.  

8. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas ir maisto tvarkymas turi 

atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius 

principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos 

klausimais susijusias procedūras reikalavimus.  

9. Vaikų maitinimo paslauga yra teikiama Mokyklos valgykloje kasdien, nuo 8.00 iki 

15.00 val., išskyrus poilsio, švenčių dienas, mokinių atostogas. Atskirais atvejais suderinus su 

mokykla gali būti organizuojamas mokinių maitinimas poilsio, švenčių ir mokinių atostogų dienomis 

bei mokykloje organizuojamų renginių (olimpiadų, konkursų, konferencijų ir kitų renginių) 

dalyviams. 

10. Vaikų maitinimas organizuojamas valgykloje laikantis maisto saugos ir maisto 

tvarkymo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 

11. Vaikams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, vaisiai, uogos ir jų 

patiekalai; grūdiniai (viso grūdo gaminiai, kruopų produktai, duonos gaminiai); ankštinės daržovės; 

pienas ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; 

liesa mėsa (neužšaldyta); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejai; turi būti mažiau vartojama 

gyvūninės kilmės riebalų: kur įmanoma, riebi mėsa ir mėsos gaminiai turi būti keičiami liesa mėsa, 

paukštiena, žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio 

vanduo. Maisto davinius sudaryti rekomenduojami maisto produktai: daržovės; vaisiai; grūdiniai 

(viso grūdo gaminiai, kruopos, kruopų produktai, duonos gaminiai ir kt.); ankštinės daržovės; pienas 

ir pieno produktai (rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); kiaušiniai; riešutai; 

liesa mėsa; žuvis ir jos produktai; aliejai; sultys; sriubos; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis 

bei šaltinio vanduo (tik išvykoms). Draudžiama maisto davinius išvykoms sudaryti iš greitai 

gendančių maisto produktų. Sudarant maisto davinius ilgesniam laikui (pvz., karantino metu) 

rekomenduojama keisti maisto davinių sudėtį, atsižvelgiant į maisto davinius gaunančių vaikų 

poreikius. 

12. Vaikų maitinimui draudžiamos naudoti šios maisto produktų grupės: bulvių, kukurūzų ar 

kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; šokoladas ir 

šokolado gaminiai; valgomieji ledai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, 

šokoladu ar kremu; kramtomoji guma; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis alus, sidras 

ir vynas; gėrimai ir maisto produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių 

kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų 

koncentratai; padažai su spirgučiais; šaltai, karštai, mažai rūkyti mėsos gaminiai ir mėsos gaminiai, 

kurių gamyboje buvo naudojamos rūkymo kvapiosios medžiagos (jie leidžiami bendrojo ugdymo 

įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto davinius); rūkyta žuvis; 

konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų 

vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto davinius); strimelės, pagautos Baltijos jūroje; nepramoninės 

gamybos konservuoti gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį 



įeina mechaniškai atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); 

džiūvėsėliuose volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto 

papildai; maisto produktai, pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba 

maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti 

augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys nustatytų reikalavimų. 

13. Vaikų maitinimui poilsio stovyklose draudžiamos šios maisto produktų grupės: bulvių, 

kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; 

šokoladas ir šokolado gaminiai; pieno produktai ir konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu 

ar kremu; gazuoti gėrimai; energiniai gėrimai; nealkoholinis alus, sidras ir vynas; gėrimai ir maisto 

produktai, pagaminti iš (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto; cikorijos, 

gilių ar grūdų gėrimai (kavos pakaitalai); kisieliai; sultinių, padažų koncentratai; padažai su 

spirgučiais; rūkyta žuvis; strimelė, pagauta Baltijos jūroje; nepramoninės gamybos konservuoti 

gaminiai; mechaniškai atskirta mėsa, žuvis ir maisto produktai, į kurių sudėtį įeina mechaniškai 

atskirta mėsa ar žuvis; subproduktai ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); džiūvėsėliuose 

volioti ar džiūvėsėliais pabarstyti kepti mėsos, paukštienos ir žuvies gaminiai; maisto papildai; maisto 

produktai, pagaminti iš GMO, arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina GMO; maisto produktai, į 

kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai ir patiekalai, neatitinkantys 

nustatytų reikalavimų. 

14. Vaikų maitinimo valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui, 

poilsio stovyklose valgiaraščiai – ne mažiau kaip 5 kalendorinių dienų laikotarpiui. 

15. Mokyklos valgiaraščiuose nurodomi patiekiami patiekalai, patiekalų kiekiai (g), 

patiekalų kaina. Kartu su valgiaraščiais pateikiamos technologinės, kalkuliacinės, produktų išeigos ir 

patiekalo savikainos kortelės. Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos 

technologiniuose aprašymuose nurodomi naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai 

(g), gamybos būdas (virimas vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.) ir trukmė.  

16. Maitinimo paslaugų tiekėjo pateikti valgiaraščiai suderinami su mokyklos direktoriumi 

parašais ir spaudu.  

17. Valgiaraščiai paslaugos teikimo sutarties galiojimo metu gali būti koreguojami ir / ar 

keičiami bendru paslaugos teikėjo ir mokyklos sutarimu, atsižvelgiant į mokykloje atliktų apklausų, 

tyrimų, patikrų rezultatus, mokyklos bendruomenės pageidavimus.  

18. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai, kurių privalo laikytis maitinimo 

paslaugos tiekėjas: 

18.1. kasdien yra patiekiamas šiltas maistas gaminamas tą pačią kalendorinę dieną; 

18.2. patiekiamas maistas turi būti kokybiškas ir įvairus; maitinimą teikianti įstaiga 

užtikrina, kad, teikiant maitinimo paslaugas maisto ruošimo procese, nebus naudojami pusgaminiai, 

nebus tiekiamos draudžiamos maisto produktų grupės, nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro  patvirtintame „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos apraše“, o produktų 

asortimentas bus sudarytas pagal rekomenduojamas maitinimui maisto produktų grupes, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  patvirtintu „Rekomenduojamos 

paros maistinių medžiagų ir energijos normų“ dokumentu; 

18.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams. 

Maisto pervirimas, perkepimas, prideginimas draudžiamas; 

18.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra priedų; 

18.5. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių (rekomenduojama sezoninių, 

šviežių); 

18.6. kiekvieną dieną turi būti patiektas patiekalas iš augalinės kilmės maisto produktų;  

18.7. daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 patiekalo 

svorio. Jei vaikai maitinimų metu turi galimybę patys įsidėti maisto, šio papunkčio nuostatos 

netaikomos;  

18.8. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis ir virtuvėje yra sąlygos ją 

sumalti, ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną; 

18.9. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus, 

garnyrus ir šaltus užkandžius; 

18.10. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, 



žuvis, kiaušiniai, ankštinės daržovės, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. 

Su karštu patiekalu turi būti patiekiamas daržovių (išskyrus bulves) ar vaisių garnyras. Reikalavimas 

netaikomas patiekalams iš augalinės kilmės maisto produktų;  

18.11. pietų metu patiekiami patiekalai turi būti nurodyti valgiaraštyje. Visiems mokiniams, 

tiek gaunantiems nemokamą maitinimą, tiek maistą perkantiems už pinigus, sudaroma galimybė 

laisvai pasirinkti iš ne mažiau kaip 2 karštų tos pačios maisto produktų kategorijos pietų patiekalų 

(mėsos, paukštienos, žuvies, daržovių ar miltų / bulvių / varškės, augalinis). Vienas iš karštų patiekalų 

yra tausojantis virškinimo sistemą – pagamintas verdant vandenyje ar garuose troškintas. Prie karštų 

patiekalų siūlomi keli garnyrai (daržovės, ryžiai ir pan.), kuriuos mokiniai gali pasirinkti laisvai; 

18.12. tam tikrais atvejais gali būti organizuojamas pritaikytas maitinimas pagal iš anksto 

pateiktas gydytojo raštiškas rekomendacijas;  

18.13. pietų metu patiekiami karštieji patiekalai: tausojantis patiekalas ir patiekalas, 

pagamintas tik iš augalinės kilmės maisto produktų. Valgiaraščiuose šie patiekalai ar patiekalas 

pažymimi žodžiu „Tausojantis“ ir (ar) „Augalinis“;  

18.14. valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, cukraus, pipirų, garstyčių; 

18.15. pienas ir kiti gėrimai vaikams neteikiami šalti, rekomenduojama temperatūra ne 

žemesnė kaip 15oC; 

18.16. rekomenduojama, atsižvelgiant į sezoniškumą, keisti patiekalus ar jų žaliavas 

šviežiais (pvz., raugintų kopūstų sriubą į šviežių kopūstų sriubą, burokėlių sriubą į šaltibarščius ir 

pan.); 

18.17. maistas turi būti patiekiamas estetiškai. 

19. Valgykloje sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai ir laisvai prieinamai atsigerti 

geriamo vandens, (kambario temperatūros, pvz. pilstomo iš geriamam vandeniui skirtų uždarų indų, 

talpų, automatų ir panašiai), o taip pat karšto vandens (pvz., iš termostato ar termoso). 

20. Valgykloje draudžiama naudoti susidėvėjusius, ištrupėjusius, įskilusius, apdaužytais 

kraštais indus bei aliumininius įrankius ir indus.  

21. Mokyklos valgykloje matomoje vietoje skelbiama: 

21.1. valgiaraščiai, sudaryti atsižvelgiant į mokykloje besimokančių vaikų amžių; 

21.2. maisto pasirinkimo piramidės, plakatai ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija; 

21.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris 

(skambinti maitinimo organizavimo klausimais); 

21.4. įstaiga, teikianti vaikų maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas;  

21.5. šaltų užkandžių, jei jie tiekiami, sąrašas ir svoris. 

22. Mokyklos interneto svetainėje skelbiamas Tvarkos aprašas, įstaiga, teikianti vaikų 

maitinimo ir (ar) maisto produktų tiekimo paslaugas, ir valgiaraščiai. Karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu skelbiama informacija apie vaikų maitinimo organizavimo 

sąlygas, jei jos keičiamos. 

23. Jei mokykloje maitinami suaugę asmenys, jiems vaikų maitinimo metu nepateikiami 

Tvarkos aprašo reikalavimų neatitinkantys maisto produktai ar patiekalai. 

24. Mokyklose ir poilsio stovyklose nereklamuojami maisto produktai, išvardyti 

atitinkamai Tvarkos aprašo 12 ar 13 punktuose. 

25. Maitinimo paslaugos tiekėjas bendradarbiauja su mokykla, vykdant programas: „Vaisių 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigoje“ ir „Pienas vaikams“. Maitinimą teikianti įstaiga priima 

produktus ir juos išdalina mokiniams su socialinio pedagogo pagalba. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

26. Mokyklos direktorius: 

26.1. paskiria atsakingus asmenimis už nemokamo maitinimo organizavimą; 

26.2. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą 

panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka; 

26.3. paskiria atsakingą asmenį, kuris kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų 

kokybiška ir atitiktų Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 



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

organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir maitinimo organizavimo patalpų higienos normų 

reikalavimus. 

27. Nemokamas maitinimas skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymo nustatyta tvarka:  

27.1. kai mokinys mokosi pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas; 

27.2. priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių 

nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas: 

29.2.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos; 

29.2.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais, – nuo informacijos apie priimtą sprendimą 

dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų ugdymo 

proceso pabaigos. 

28. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo 

programas pirmoje ir antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami, nevertinant gaunamų pajamų, be 

atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi.  

Jeigu socialinės paramos poreikio nėra, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių 

pilnamečių asmenų mokyklos vadovui turi raštu pateikti nemokamo maitinimo paslaugos atsisakymą 

(priedas Nr. 5). Jeigu atsisakius paramos, atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų 

bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turi kreiptis į mokyklos vadovą dėl šios paramos skyrimo, 

nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą) ir datą, 

nuo kada parama turi būti vėl skiriama. 

29. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ir/ar pradinio ugdymo programas 

pirmoje ir antroje klasėje,  nemokami pietūs skiriami nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų 

ugdymo proceso pabaigos pagal mokinių sąrašą. Šį sąrašą iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 

20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia Ministerijai mokyklos socialinis pedagogas, mokinių sąraše 

nurodydamas šiuos mokinių duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – 

gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. Jeigu iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių 

pilnamečių asmenų gaunama informacija, kad šios paramos poreikio nėra arba, atsisakius šios 

paramos, atsirado poreikis mokiniui ją gauti, socialinis pedagogas apie tai informuoja Ministeriją, 

nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), 

gyvenamosios vietos adresą ir paramos atsisakymo arba skyrimo datą. 

30. Vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų dėl 

socialinės paramos 3–4 kl. mokiniams kreipiasi į savivaldybės, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, 

Socialinės paramos skyrių arba pildo prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje 

www.spis.lt. Patvirtintame prašyme-paraiškoje pareiškėjas apie save ir bendrai gyvenančius asmenis 

nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą ((jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), o 

jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių 

asmenų apskaitą, – faktinės gyvenamosios vietos adresą. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą 

nuo mokslo metų pradžios, kreipiamasi nuo tų metų rugpjūčio 1 dienos, o kad mokinys gautų 

nemokamą maitinimą nuo kalendorinių metų pradžios – nuo prieš tai einančių metų gruodžio 1 

dienos.  

31. Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 

vienai dienai vienam mokiniui, kuriam priklauso nemokamas maitinimas, skiriamas lėšų dydis: 

31.1. 0,75 Eur pusryčiams; 
31.2. 1,60 Eur pietums; 
31.3. 3,30 Eur maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) mokyklose organizuojamose 

dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 
32. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas vasaros atostogų metu mokyklų 

organizuojamose vaikų vasaros poilsio stovyklose, išskyrus tuos atvejus, kai yra skirtos lėšos šių 

stovyklos dalyvių maitinimui iš kitų finansavimo šaltinių.  

33. Mokiniui pakeitus mokyklą, mokyklos administracija naujos mokyklos administracijai 

ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (tiesiogiai, paštu arba 

elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą 

apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja pareiškėjo gyvenamosios vietos 



savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą (informuojant nurodomas 

mokinio vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data), naujos mokyklos 

pavadinimas ir data, nuo kurios mokinys pakeitė mokyklą). Laisvos formos pažymoje nurodomi šie 

mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), 

gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti 

nuo kitos darbo dienos, po to, kai pažyma buvo gauta mokykloje. 

34. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

35.  Kiekvieną mėnesį socialinis pedagogas www.spis.lt sistemoje pažymi kiekvieną dieną  

nemokamą maitinimą gavusius mokinius, pateikia nemokamo maitinimo ataskaitą (1 priedas) 

direktoriaus pavaduotojui ūkiui suderinti bei atsiskaito spis.lt sistemoje. 

36.  Maitinimo paslaugos tiekėjui už nemokamą maitinimą sumoka mokykla. Mokėjimai 

atliekami tokia tvarka: 

36.1. kiekvieno mėnesio pradžioje socialinis pedagogas parengia mokinių nemokamo 

maitinimo ataskaitą (1 priedas), pagal kurią yra surašomas mokinių nemokamo maitinimo paslaugos 

priėmimo-perdavimo aktas (2 priedas). 

36.2. maitinimo paslaugų tiekėjas pateikia mokyklai PVM sąskaitą-faktūrą per 5 dienas 

nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos; 

36.3. mokykla atsiskaito už suteiktas nemokamo maitinimo paslaugas per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 

37.  Konkretų nemokamą maitinamą gaunančių mokinių skaičių maitinimą teikianti įstaiga 

suderina su socialiniu pedagogu ar mokyklos direktoriaus pavaduotoju ūkiui. Nemokamą maitinimą 

gaunančių mokinių skaičius kinta. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 

  

38. Mokykloje ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio metu ir (ar) karantino metu 

nemokama maitinimą organizuoja viešųjų pirkimų būdu konkursą laimėjęs maitinimo paslaugų 

teikėjas. 

39. Esant nenumatytoms aplinkybėms, kai mokiniai mokomi nuotoliniu būdu, maitinimas 

vyksta atiduodant kiekvienam nemokamą maitinimą gaunančiam mokiniui už priklausomas dienas 

maisto produktų paketus. 

40. Socialinis pedagogas: 

40.1. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus 

(globėjus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir 

(ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį). Išsiaiškinama, ar visos šeimos, kurių 

vaikams priklauso nemokamas maitinimas, pageidauja gauti maisto davinį, jei ekstremaliosios 

situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas išduodant maisto 

davinius; 

40.2. mokinio tėvams (globėjams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto davinį, 

paruošia mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašą, o direktoriaus pavaduotojas ūkiui maisto 

paslaugų tiekėjui teikia prašymą dėl maisto davinių suruošimo; 

40.3. elektroniniame dienyne pranešimu informuoja mokinių tėvus (globėjus) apie maisto 

davinių išdavimą; 

40.4. kiekvieno mėnesio pradžioje socialinis pedagogas parengia mokinių nemokamo 

maitinimo ataskaitą (1 priedas), pagal kurią yra surašomas mokinių nemokamo maitinimo paslaugos 

priėmimo-perdavimo aktas (2 priedas); 

40.5. teikia siūlymus mokyklai nemokamo maitinimo organizavimo klausimais. 

41. Maisto davinius mokinių tėvams (globėjams) išdalina direktoriaus įsakymu paskirti 

darbuotojai. 

42. Maisto davinius suruošiantiems ir dalijantiems asmenims karantino, paskelbto dėl 

infekcijų plitimo, metu  privaloma laikytis šių taisyklių:  

42.1. nuolat naudoti apsaugos priemones (veido kaukę, vienkartines pirštines ir 



dezinfekcinį skystį);  

42.2. ne rečiau kaip kas 2 val. kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu 

muilu ir dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; 

42.3. dalijimo vietoje dažniausiai liečiamus paviršius (durų rankenos, paviršiai, ant kurių 

dedami maisto produktai, ir t. t.) dažniau nei įprastai valyti ne tik drėgnu būdu, bet ir dezinfekcinėmis 

priemonėmis; 

42.4. maisto davinį perduoti vengiant artimo kontakto. 

43. Bendradarbiaujant su maitinimo paslaugos teikėju, mokykloje dirbančiu visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistu, direktoriaus pavaduotojas ūkiui koordinuoja maisto davinio turinio 

atitiktį nustatytiems Maisto veterinarijos tarnybos reikalavimams ir atitikimą patvirtintai nemokamo 

maitinimo skiriamų lėšų sumai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

44. Visuomenės  sveikatos  specialistas,  vykdantis  sveikatos  priežiūrą mokykloje, pagal 

Tvarkos aprašo 3 priedą vertina vaikų maitinimo organizavimo atitiktį pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro  patvirtintą „Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą“, bet ne 

rečiau kaip kartą per dvi savaites pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą 

(4 priedas). Nustatęs neatitikimų nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją, 

pranešimo kopiją pateikia mokyklos vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad 

nustatyti vaikų maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. Nepašalinus neatitikimų 

per tą pačią dieną, visuomenės sveikatos specialistas apie tai praneša teritorinei Valstybinei maisto ir 

veterinarijos tarnybai. 

45. Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas mokykloje saugomas 

dvejus metus. 

46. Nemokamas maitinimas mokykloje finansuojamas iš valstybės biudžete skirtų 

bendrųjų asignavimų Ministerijai. Ministerija turi teisę atlikti mokykloje nemokamo maitinimo lėšų 

panaudojimo teisėtumo ir tikslingumo auditą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos vaikų maitinimo  

                        organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS MOKYKLOS  

NEMOKAMO MAITINIMO ATASKAITA 
 

 

Eil. Nr. Data Valgiusių mokinių 

skaičius 

Porcijos kaina, Eur Suma, Eur 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Iš viso    

 

Mokiniams išduota nemokamo maitinimo kompleksų – 

 

Nemokamo maitinimo paslaugai apmokėti skirta –  

 

Duomenis pateikė   

Socialinis pedagogas 

 

 

Duomenis sutikrino 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 

 

SUDERINTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos vaikų  

            maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖ MOKYKLA 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASLAUGOS 

PRIĖMIMO–PERDAVIMO AKTAS 

 

 

20__ m. _____________ d. Nr. ____ 

 

 Vadovaujantis Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos 20¬___ m. ¬__________ m. 

nemokamo maitinimo ataskaita, Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje 20¬___ m. ___–___ d. 

mokiniams išduoti _______ nemokamo maitinimo kompleksai. 

 Nemokamo maitinimo paslaugai apmokėti skirta –  _______ Eur.  

 

 

 

Atsakingi asmenys: 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui     Vardas, pavardė 

 

Socialinis pedagogas     Vardas, pavardė  

 

Maitinimo įstaigos pavadinimas     

Pareigų pavadinimas      Vardas, pavardė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos vaikų  

maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas 



 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO FUNKCIJOS, PRIŽIŪRINT MAITINIMO 

ORGANIZAVIMĄ MOKYKLOSE 

 

1. Prižiūrėti maitinimo organizavimo atitiktį nustatytiems reikalavimams: 

1.1. ar vaikų maitinimui netiekiamos draudžiamos tiekti maisto produktų grupės 

(vertinamas tik vaikams patiekiamas maistas) (Tvarkos aprašo 12 punktas); 

1.2. ar nepažeidžiami patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai; 

1.3. ar sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens (Tvarkos 

aprašo 20 punktas); 

1.4. ar vykdomi Tvarkos aprašo 21, 22, 23, 24, 25 punktų reikalavimai; 

1.5. ar pagal gydytojo raštiškus nurodymus (Forma Nr. E027-1) organizuojamas 

pritaikytas maitinimas; 

1.6. ar mokykloje kasdien organizuojami pietūs, kurių metu tiekiamas šiltas maistas ir ar 

pietūs organizuojami ne ankščiau nei 2,5 ir ne vėliau kaip praėjus 4 val. nuo pamokų pradžios; 

1.7. ar visi pietų metu patiekiami patiekalai yra nurodyti valgiaraštyje; 

1.8. ar mokykloje pietų metu tiekiami tausojantis ir augalinės kilmės maisto produktų 

patiekalai; 

1.9. ar mokykloje visi kiti nei pietūs maitinimai organizuojami pagal valgiaraščius; 

1.10. ar valgiaraščiai sudaryti ne mažiau kaip 15 darbo dienų laikotarpiui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo  4 priedas 



 

(Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalo forma) 

 

VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO ŽURNALAS  

 

Data 

Patikrinimo rezultatas 

(atitinka / neatitikties 

aprašymas) 

Siūlomas 

neatitikties taisymas 

Neatitikties 

pašalinimo 

terminas 

(data, val.) 

Įvykdyta 

(data, val.) 

Tikrinusio 

asmens vardas, 

pavardė, parašas 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašo  5 priedas 



 
(Vardas, pavardė) 

 

______________________________________________________________________________ 
(el. paštas, kontaktinis telefono numeris) 

 

 

 

ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS  

MOKYKLOS DIREKTOREI  

 

 

 

NEMOKAMO MAITINIMO ATSISAKYMAS 

20___ m. _________________ mėn. ____ d. 

Alytus 

 

 

                Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. atsisakome nemokamo maitinimo paslaugos, 

suteikiamos_...... kl. mokiniui ............................................................................... Sutinku, kad 

mokykla informuotų apie šį atsisakymą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, 

nurodydama vaiko vardą, pavardę, asmens kodą ir datą, nuo kada atsisakoma nemokamo maitinimo. 

 

 

 

_________________________________            
(vieno iš tėvų (globėjo, rūpintojo) parašas)              

 

 

 

 


