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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių nemokamo maitinimo Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje tvarkos 
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato mokinių, kurie turi teisę gauti nemokamą maitinimą ir 
mokosi Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje (toliau – gimnazijoje), nemokamo 
maitinimo organizavimą, veiklos koordinavimą ir valstybės biudžeto lėšų tikslinį naudojimą. 
2.  Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankaus mokinių 
maitinimo paslaugas gimnazijoje. 
3. Sveikatai palankaus mokinių maitinimo tikslas – teikti  maisto produktus, kurie užtikrintų 
mokinių maisto medžiagų fiziologinius poreikius, padėtų ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. 
4. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. 
liepos 4 d. įsakymu Nr. V-769 patvirtintu „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“. 
 
 

II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI 
 

5. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:  
Mechaniškai atskirta mėsa – produktas, gautas mechaninėmis priemonėmis nuėmus mėsą 

nuo kaulų, gautų mėsą iškaulinėjus, arba nuo paukščių skerdenų, kai raumens skaidulų struktūra 
suardoma arba pakeičiama.  

Šiltas maistas – tai maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki jo patiekimo vartoti 
laikomas ne žemesnėje kaip +68 C temperatūroje.  

Valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas.  
Tausojantis patiekalas – šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos 

būdu: virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje. 
6. Kitos sąvokos atitinka kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 
 
 

III. MOKINI Ų NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra atsakinga už tai, kad 
būtų sudarytos sąlygos vaikų maitinimui organizuoti (pagal galiojančius teisės aktus).  
8. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas ir maisto tvarkymas turi atitikti 
teisės aktų reikalavimus. 
9. Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje, sudarant sąlygas kiekvienam 
mokiniui pavalgyti prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų 
(pagal galiojančius teisės aktus).  
10. Gimnazijoje mokiniai turi gauti šilto maisto. Gimnazijoje yra numatytos 2 ilgesnės 
pertraukos, kad mokiniai suspėtų pavalgyti. 1-oji pertrauka – 25 min, 2-oji pertrauka – 20 min. 



11. Pusryčiams mokinys turi gauti 20-25 proc., pietums – 30-40 proc., pavakariams ar 
priešpiečiams – 10-15 proc., vakarienei – 20-25 proc. rekomenduojamo paros maisto raciono 
kaloringumo. Patiekalai pusryčiams ir pietums turi būti patiekiami pagal valgiaraštį.  
12. Mokinių maitinimui gimnazijoje draudžiamos tiekti šios maisto produktų grupės: bulvių, 
kukurūzų ar kitokie traškučiai, kiti riebaluose virti, skrudinti ar spraginti gaminiai; saldainiai; 
šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, su glaistu, šokoladu ar kremu; 
sūrūs konditerijos gaminiai (kuriuose druskos daugiau kaip 1 g/100 g); maisto produktai bei 
kramtomoji guma su maisto priedais (šio Tvarkos aprašo 3 priedas); gazuoti gėrimai; energiniai 
gėrimai; 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; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo 
įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); nepramoninės 
gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai 
ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); maisto papildai; maistas, pagamintas iš genetiškai 
modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maistas, į kurio sudėtį įeina GMO.  
13. Mokiniams maitinti rekomenduojami šie maisto produktai: daržovės, bulvės, vaisiai, uogos 
ir jų patiekalai, sultys, išskyrus citrusinių vaisių ir vynuogių (pageidautina šviežiai spaustos); 
grūdiniai (duonos gaminiai, kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas ir pieno produktai 
(rauginti pieno gaminiai, po rauginimo termiškai neapdoroti); nemalta liesa mėsa ir liesos mėsos 
produktai (neužšaldyti); žuvis ir jos produktai (neužšaldyti); aliejus (turi būti mažiau vartojama 
gyvūninės kilmės riebalų: riebi mėsa ir mėsos produktai turi būti keičiami liesa mėsa, paukštiena, 
žuvimi ar ankštinėmis daržovėmis; gyvūninės kilmės riebalai ir margarinas, kur įmanoma, keičiami 
aliejais); kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralus mineralinis bei šaltinio vanduo (negazuoti). 
Maisto produktus rekomenduojama tiekti iš ekologinės gamybos ūkių ar išskirtinės kokybės 
produktų gamintojų, paženklintu simboliu „Rakto skylutė“. 
14. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai:  
14.1. patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią kalendorinę dieną;  
14.2. patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus;  
14.3. pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams: virimui 
vandenyje ar garuose, troškinimui;  
14.4. gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto priedų;  
14.5. gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus;  
14.6. jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa ar žuvis ir virtuvėje yra sąlygos, ją sumalti, ji  
turi būti malama patiekalo gaminimo dieną;  
14.7. kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ir vaisių, rekomenduotina sezoninių, šviežių;  
14.8. tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę, išskyrus gėrimus ir 
užkandžius (reikalavimas netaikomas pritaikyto maitinimo valgiaraščiams);  
14.9. karštas pietų patiekalas turi būti iš daug baltymų turinčių produktų (mėsa, paukštiena, žuvis, 
kiaušiniai, ankštiniai augalai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių produktų. Su 
karštu patiekalu turi būti patiekiama daržovių, vaisių arba jų salotų;  
14.10. valgymo metu ant stalų neturi būti padėta druskos, pipirų, garstyčių;  
14.11. jei tiekiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos;  
14.12. pietų metu vienas iš patiekiamų karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantis patiekalas. 
Valgiaraščiuose toks patiekalas pažymimas žodžiu „Tausojantis“. Jei pietų metu tiekiamas tik 
vienas karštasis pietų patiekalas, ne mažiau kaip pusė į pirtų valgiaraščius (15 dienų) įtrauktų 
karštųjų pietų patiekalų turi būti tausojantys patiekalai.  
15. Gimnazijoje turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens 
(rekomenduotina, kambario temperatūros, pvz., pilstomo iš geriamajam vandeniui skirtų indų, talpų, 
automatų ir pan.). Rekomenduojama sudaryti galimybę mokiniams gauti ir karšto virinto geriamojo 
vandens.  
16. Gimnazijos valgykloje matomoje vietoje turi būti skelbiama:  
16.1. einamosios savaitės valgiaraščiai (nurodant tik patiekalus);  



16.2. maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija;  
16.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos telefono numeris bei teritorinės visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaigos telefono numeris.  
17. Gimnazijoje negali būti reklamuojami maisto produktai, išvardyti šio Tvarkos aprašo 14 
punkte.  
18. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į gimnazijoje besimokančių mokinių amžių.  
 
 

IV. MOKINI Ų NEMOKAMO MAITINIMO VALGIARAŠ ČIŲ 
SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 
19. Mokinių maitinimo valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros 
energijos ir maistinių medžiagų normas bei į vaikų buvimo gimnazijoje trukmę.  
20. Gimnazijoje valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui. Pusryčių, pietų, 
mokinių maitinimo valgiaraščiai ir užkandžių asortimento sąrašai turi būti patvirtinti gimnazijos 
direktoriaus.  
21. Gimnazijos valgiaraščiuose  prie kiekvieno patiekalo turi būti nurodytas jo kiekis (g). 
Valgiaraščiuose nurodytų patiekalų receptūros ir gamybos technologiniuose aprašymuose turi būti 
nurodyti naudojami maisto produktai, jų sudėtis, bruto ir neto kiekiai (g), gamybos būdas (virimas 
vandenyje ar garuose, kepimas ir pan.).  
22. Pasikeitus valgiaraščiams, jie turi būti pakartotinai derinami su teritorine visuomenės 
sveikatos priežiūros įstaiga. Atliekant nereikšmingus keitimus, t. y. pakeitus vieną maisto produktą 
tos pačios maisto produktų grupės kitu maisto produktu, kai mitybinė vertė nepablogėja, o energinė 
vertė pasikeičia ne daugiau kaip dešimt procentų, valgiaraščių pakartotinai derinti su teritorine 
visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga nereikia.  
23. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų 
organizuojamas pagal šį Tvarkos aprašą, užkandžių asortimento sąrašus ir kitus šio Tvarkos aprašo 
reikalavimus. Šis specialistas kartą per savaitę pildo Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties 
patikrinimo žurnalą (Tvarkos aprašo 2 priedas), nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja 
Valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale, nedelsdamas informuoja vadovą. 
Vadovas priima atitinkamus sprendimus. 
24. Valgiaraščių ir mokinių maitinimo atitikties patikrinimo žurnalas saugomas dvejus metus.  
 

 
V. MOKINI Ų NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS GIMNAZIJOJE 

 
25. Mokinių nemokamo maitinimo rūšys: 
25.1. mokiniams, gaunantiems socialinę paramą – pietūs; 
25.2. maitinimas gimnazijos organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose; 
25.3. mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje – pusryčiai, priešpiečiai, pietūs, vakarienė. 
26. Nemokami pietūs gali būti teikiami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo 
metus, atsižvelgiant į ugdymo įstaigoje organizuojamas veiklas. 
27. Nemokamas maitinimas negali būti teikiamas pinigais. 
28. Nemokami pietūs gimnazijoje mokiniams teikiami pagal iš Savivaldybės administracijos 
socialinės paramos skyriaus gautą sprendimą, patvirtinantį mokinių teisę į nemokamą maitinimą. 
29. Nemokamas maitinimas mokiniui skiriamas arba nutraukiamas kitą dieną Socialinės 
paramos skyriaus vedėjo sprendimo kopijos gavimo gimnazijoje dienos. 
30. Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas gimnazijoje organizuojamose 
dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 
31. Nemokamam maitinimui (pietums ir maitinimui vasaros atostogų metu) skirtiems 



produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu pusryčių, pietų ir 
pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes. 
 

VI. MOKINI Ų NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 

32. Gimnazijos direktorius: 
32.1. patvirtina nemokamo maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarką; 
32.2. skiria darbuotoją, atsakingą už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą gimnazijoje; 
32.3. įpareigoja gimnazijos buhalterį vykdyti nemokamo maitinimo lėšų apskaitą; 
32.4. įpareigoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistą pildyti valgiaraščių ir vaikų 
maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-769 „Dėl mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo 
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“); 
32.5. iš Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus gautą sprendimą, patvirtinantį 
mokinių teisę į nemokamą maitinimą, perduoda asmeniui, atsakingam už mokinių nemokamą 
maitinimą (socialiniam pedagogui); 
32.6. tvirtina valgiaraščius, kurie sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-877 „Dėl pusryčių ir pietų patiekalų gamybai 
reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“. 
33. Socialinis pedagogas: 
33.1. atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą, stebėseną, mokinių nemokamo 
maitinimo tabelių pildymą; 
33.2. gavęs savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimo kopiją 
dėl socialinės paramos mokiniui skyrimo ar nutraukimo, informuoja apie tai klasės vadovą, mokinį 
bei valgyklos kasininkę, kuri kiekvieną dieną pažymi mokinių sąrašuose, kad mokinys gavo 
nemokamą maitinimą; 
33.3. atvykus mokiniui iš kitos mokyklos, sutikrina pažymą bei sprendimo kopiją apie teisę gauti 
nemokamą maitinimą, informuoja valgyklos kasininkę ir nemokamas maitinimas pradedamas teikti 
nuo pirmos mokymosi dienos.  
34. 1-12 klasių vadovai supažindina su „Nemokamo maitinimo organizavimo Panevėžio 
Vytauto Mikalausko menų gimnazijoje tvarkos aprašu“. 
 
 

VII. MAITINIMOSI TVARKA GIMNAZIJOS VALGYKLOJE 
 

35. 1-4 klasių mokiniai maitinami pagal tvirtinamą grafiką. 
36. 5-7 klasių mokiniai maitinami po 4 pamokų. 
37. 8-12 klasių mokiniai maitinami po 5 pamokų. 
38. Per pertraukas pagal patvirtintą grafiką valgykloje budi mokytojai, kurie atsakingi už tvarką 
ir mokinių drausmę valgykloje. Pastebėję didelius pažeidimus, informuoja gimnazijos 
administraciją. 
39. Mokiniai, eidami į valgyklą, asmeninius daiktus pasideda valgykloje esančioje lentynoje 
arba klasėse (pagal poreikį). 
40. Mokiniams vykstant į ekskursiją ar išvyką, išvykos organizatoriai prieš dieną apie tai 
praneša valgyklos vedėjai. 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

41. Nemokamo maitinimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas įsigalioja nuo jo 
patvirtinimo datos. 

______________________________________ 


