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MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖJE 

MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Mokinių maitinimo organizavimo Utenos Aukštakalnio pradinėje mokykloje tvarkos 

aprašas (toliau Tvarkos aprašas ) nustato mokinių maitinimo mokykloje reikalavimus. 

2. Šio Tvarkos aprašo tikslas - sudaryti sąlygas sveikatai palankiai vaikų mitybai, užtikrinti 

geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaikų  maisto medžiagų fiziologinius 

poreikius, ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. 

3. Organizuojant mokinių maitinimą privaloma laikytis teisės aktų nurodytų 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“ II skyriuje. 

4. Mokyklos direktorius yra atsakingas už  mokyklos mokinių maitinimo organizavimą. 

 

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE  

 

 

5. Mokykloje kiekvieną dieną organizuojami pietūs, kurių metu sudaromos sąlygos visiems 

mokiniams pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami per pertraukas. 

6. Patiekalai pietums patiekiami pagal valgiaraštį. 

7. Mokykloje taip pat gali būti: 

7.1. papildomai pusryčiai nemokamai maitinamiems mokiniams; 

7.2. laisvai pasirenkami šalti ar šilti užkandžiai, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. 

8. Mokinių nemokamam maitinimui sudaromi  papildomai pietų, pusryčių valgiaraščiai. 

9. Mokinių mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščius sudaro mokyklos virėja, 

atsakinga už valgyklos dokumentacijos tvarkymą ir vadovavimą valgyklai, o tvirtina 

mokyklos direktorius, o jam nesant, jį vaduojantis darbuotojas. 

10. Valgiaraščiai turi būti parengti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir suderinti su 

Utenos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Valgiaraščius Utenos valstybinei maisto 

ir veterinarijos tarnybai derinti iki maitinimo paslaugos teikimo pradžios paruošia pateikti 

mokyklos valgyklos virėja, atsakinga už valgyklos dokumentacijos tvarkymą ir 

vadovavimą valgyklai.  

11. Valgykloje, matomoje vietoje,  skelbiama: 

12.1. einamosios savaitės valgiaraščiai; 

12.2. sveikos mitybos piramidė; 

12.3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris. 

12. Už 11 punkte išvardintos informacijos skelbimą atsakinga mokyklos virėja, atsakinga už 

mokyklos dokumentacijos tvarkymą ir vadovavimą valgyklai. 

13. Mokyklos valgykloje turi būti sudarytos higieniškos sąlygos atsigerti kambario 

temperatūros geriamojo vandens - atsakinga virėja, atsakinga už mokyklos 

dokumentacijos tvarkymą ir vadovavimą valgyklai. 

 

 

 



III. MOKINIŲ VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI  

 

14. Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir 

maistinių medžiagų normas vaikams bei į vaikų buvimo mokykloje trukmę.  

15. Valgiaraščiai turi būti sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl  maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, patvirtintais vaikų maitinimo valgiaraščių 

sudarymo reikalavimais. 

 

____________________________________________ 


