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ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO PROGIMNAZIJOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Mokinių maitinimo organizavimo Piliakalnio progimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – 

Tvarkos aprašas) nustato mokinių maitinimo organizavimą progimnazijoje reikalavimus. 

2. Mokinių maitinimas progimnazijoje organizuojamas vadovaujantis: Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos Respublikos 

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

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimu Nr. T-7 ,,Dėl 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-06-25 sprendimu Nr. T-128 patvirtinto mokinių nemokamo 

maitinimo Alytaus miesto savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo“, Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 2008-06-25 sprendimu Nr. T-128 patvirtintu ,,Nemokamo maitinimo Alytaus 

miesto savivaldybės mokyklose tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos bei Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. raštu „Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 

karantino metu metodinių rekomendacijų papildymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintu „Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos 

aprašu“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimu Nr. T-32 „Dėl kreipimosi dėl 

socialinės paramos mokiniams, mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ir paramos mokinio 

reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“. 

3. Šio Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas sveikatai, palankiai vaikų mitybai 

progimnazijoje, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų maisto medžiagų 

fiziologinius poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius.  

4. Progimnazija dalyvauja šiose Europos Sąjungos finansuojamose programose: 

4.1. Pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose programoje „Pienas 

vaikams“; 

4.2. Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programoje. 

 

II SKYRIUS 

 MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 

5. Progimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių maitinimui organizuoti.  

6. Maitinimą progimnazijoje organizuoja maitinimo paslaugų teikėjas, parinktas Viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  



2 
 

7. Progimnazijos vadovas ir maitinimo paslaugų teikėjas yra atsakingi už mokinių maitinimo 

organizavimą ir šio tvarkos aprašo įgyvendinimą. 

8. Sutartys dėl mokinių maitinimo paslaugų teikimo progimnazijoje, pasirašytos iki šio tvarkos 

aprašo įsigaliojimo, turi būti peržiūrėtos ir atitikti šio aprašo reikalavimus iki mokinių maitinimo 

paslaugų teikimo progimnazijoje pradžios. 

9. Progimnazijoje kasdien turi būti organizuojami pietūs, kurių metu turi būti sudarytos sąlygos 

visiems pavalgyti šilto maisto. 

10. Visi pietų metu patiekiami patiekalai turi būti nurodyti valgiaraštyje. Mokiniams sudaryti 

galimybę pasirinkti iš kelių karštųjų pietų patiekalų ir kelių garnyrų, sudaryti mokiniams sąlygas 

patiems įsidėti maisto. 

11. Už atsinešto maisto saugą ir kokybę atsako mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) pagal 

įstatymą. Valgiaraščiai, atitinka valgiaraščių sudarymo reikalavimus ir yra derinami su Alytaus 

valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. 

12. Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jo nesant − kitas Vadovo 

įgaliotas asmuo) pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų organizuojamas pagal Tvarkos 

aprašo reikalavimus. Šis specialistas kartą per savaitę pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties 

patikrinimo žurnalą, nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties 

patikrinimo žurnale, nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos teikėją ir pranešimo 

kopiją pateikia Vadovui. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo 

organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant. 

13. Jei per nustatytą laiką po pranešimo raštu vaikų maitinimo organizavimo trūkumai 

nepašalinami, Vadovas, gavęs pranešimą apie šio Tvarkos aprašo užtikrinimo trūkumus, apie tai praneša 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (maisto saugos ir sudėties klausimais) arba teritorinei 

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigai (maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais). 

 

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

. 

 14. Mokinių nemokamas maitinimas progimnazijoje teikiamas neatsižvelgiant į jų gyvenamąją 

vietą. Pakeitus progimnaziją, nemokamas maitinimas naujoje progimnazijoje pradedamas teikti nuo 

pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokymo įstaiga vienam iš mokinio tėvų (įtėvių) parašius 

prašymą, pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą, kurią privalu įteikti naujos 

progimnazijos administracijai 

15. Priklausomai nuo prašymo-paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių nemokamam 

maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas: 

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

15.2.  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.  

15.3 . mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio 

ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami be 

atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų kreipimosi, nevertinant gaunamų pajamų. 

16. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo 

programą pirmoje ar antroje klasėje, nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų 
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ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šios paramos poreikio nėra, vienas iš 

mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu 

arba elektroninio ryšio priemonėmis) mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administraciją apie šios 

paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, 

– gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu atsisakius paramos atsirado jos 

poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali kreiptis 

(tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į mokyklos, kurioje mokinys mokosi, 

administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra 

asmens kodo, – gimimo datą) ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama. 

17. Mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu paskutinį mokslo metų ugdymo 

proceso mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą, kai vidutinės pajamos vienam iš 

bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5–2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, 

be atskiro prašymo-paraiškos nuo mokyklos organizuojamos vasaros poilsio stovyklos pradžios. Jeigu 

teisė gauti nemokamą maitinimą, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per 

mėnesį yra mažesnės kaip 1,5–2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio atsirado vėliau, mokyklų 

organizuojamose vasaros poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo 

prašymą-paraišką nuo kitos dienos, kai buvo gauta informacija apie priimtą sprendimą dėl socialinės 

paramos mokiniams skyrimo mokykloje.“ 
18. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio 

ugdymo programą pirmoje ar 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 (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, 

pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) Socialinės paramos skyriui mokyklos, kurioje mokiniai mokosi, 

administracija. Mokyklos administracija mokinių sąraše nurodo šiuos mokinių, kurie mokosi pagal 

priešmokyklinio ugdymo ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, duomenis: 

vardą, pavardę, asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, – gimimo datą), gyvenamosios vietos adresą. 

Jeigu mokykloje, kurioje mokinys mokosi, 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, mokyklos administracija apie tai informuoja Socialinės paramos 

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

gyvenamosios vietos adresą ir paramos atsisakymo arba skyrimo datą.“         

19. Alytaus miesto paslaugų centro progimnazijai paskirta buhalterė laiku apskaičiuoja 

progimnazijai nemokamam maitinimui reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas. 

20. Progimnazijos socialinė pedagogė: 

20.1. kiekvieną mėnesį rašo nemokamo maitinimo lėšų panaudojimo aktus; 

20.2. iki kiekvieno mėnesio 5 d. Alytaus miesto Socialinės paramos skyriui teikia informaciją apie 

praėjusį mėnesį nemokamą maitinimą gavusius mokinius; 

20.3. kas mėnesį užpildo mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą pagal gautus sprendimus, 

maitinimo tabelį ir iki kiekvieno mėnesio 5 dienos elektroninį tabelį SPIS sistemoje; 

20.4. Pagamina talonus, skirtus mokiniams nemokamam maitinimui gauti. 

21. 1-4 klasių mokytojai: 

21.1. kiekvieną dieną, po pirmos pamokos, raštiškai informuoja valgyklos darbuotojas apie tą 

dieną neatvykusius nemokamą maitinimą gaunančius mokinius. 

22. Socialinė pedagogė, vadovaudamasi elektroninio dienyno duomenimis, pildo 1-8 klasių 

mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, žiniaraštį. 
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23. Progimnazijos vadovas ir/ar jo įgalioti asmenys: 

23.1. atsako už maitinimo organizavimą ir Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimą; 

23.2. atsako už nemokamam maitinimui skirtų lėšų tikslingą naudojimą; 

23.3. renka, kaupia, sistemina duomenis apie nemokamo maitinimo organizavimą 

progimnazijoje ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai; 

23.4. gavę informaciją, apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos nemokamam maitinimui 

mokiniams gauti, ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai 

informuoja savivaldybės administraciją; 

MOKINIŲ VALGYMO PROGIMNAZIJOS VALGYKLOJE  LAIKAS 

Klasės Pietūs 

     PUG 10.00 

1-4 10.35 (po 3 pamokų) 

5-8 11.35 val. (po 4 pamokų) 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU  

 

24. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir(ar) karantino metu, sustabdžius ugdymo 

organizavimo procesą progimnazijoje, nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams užtikrinamas 

nemokamo maitinimo teikimas aprūpinant juos maisto produktais Tvarkos apraše nustatyta tvarka. 

25. Kai ugdymas organizuojamas nuotolinio mokymo(si) forma, nemokamas maitinimas 

skiriamas ir mokinių atostogų metu. 

26. Progimnazijos socialinė pedagogė, atsakinga už nemokamo maitinimo progimnazijoje 

organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu:  

26.1. peržiūri ir patvirtina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas progimnazijoje, 

sąrašus;  

26.2. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas progimnazijoje, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu; 

26.3. išsiaiškina, ar visos šeimos pageidauja gauti maisto davinį;  

26.4. mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto davinį, 

sudaro mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašus;  

26.5. bendradarbiauja su maisto paslaugų tiekėju: aptaria maisto davinių išdavimo 

periodiškumą, kartu su visuomenės sveikatos specialistu, dirbančiu progimnazijoje, koordinuoja maisto 

davinio turinio atitiktį nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms.  

26.6. elektoriniame dienyne TAMO informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto 

davinio išdavimo laiką ir vietą; 

26.7. koordinuoja informacijos dėl maisto davinių išdavimo skelbimą progimnazijos interneto 

svetainėje;  
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27. ne rečiau kai vieną kartą per dvi savaites (be mokinių atostogų) periodiškai kartu su 

paskirtais asmenimis išduoda maisto davinius mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams); 

28. ypatingais atvejais, kai abu mokinio tėvai serga ir negali atvykti paskirtu laiku į progimnaziją 

pasiimti maisto davinio, organizuoja maisto davinio pristatymą į namus ar kitą iš anksto suderintą vietą; 

29. Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) nustatytu laiku paskirtoje vietoje neatsiima maisto davinio, 

informuojamas atsakingas progimnazijos vadovas ir maisto davinys atiduodamas šeimoms, kurioms jis 

reikalingas (kai motina ar tėvas (globėjas, rūpintojas) vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris 

ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus ir kt.). Jeigu tėvai (globėjai, rūpintojai) 

nustatytu laiku paskirtoje vietoje neatsiima patiekalų, jie tą pačią dieną galėtų būti panaudoti kitų vaikų 

maitinimui arba atiduoti šeimoms, kurioms jie reikalingi. Dalijant nepaimtus maisto davinius, tariamasi 

su progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariais. 

30. Informacija apie mokinių nemokamo maitinimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu (apie galimybę gauti maisto davinius, nurodant, kaip vyks 

(vyksta) jų dalijimo (pristatymo) procesas ir kokių apsaugos reikalavimų reikia laikytis) viešinama 

progimnazijos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne TAMO, o ypatingais atvejais – telefonu. 

31. Neatsiėmus sauso davinio nurodytą dieną, progimnazija neatsako už produktų kokybę. 

32. Tėvams, atsisakant sauso maisto davinio, apie tai turi informuoti TAMO sistemoje socialinę 

pedagogę arba  atsisakymą pateikti raštu. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Ginčai dėl mokinių teisės gauti nemokamą maitinimą sprendžiami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

____________________________________ 


