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UTENOS R. SUDEIKIŲ  MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO 
 MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokinių maitinimo tvarkos aprašas Utenos r. Sudeikių mokykloje – 

daugiafunkciame centre (toliau – Mokykla) reglamentuoja maitinimo rūšis Mokykloje, mokamo ir 
nemokamo maitinimo organizavimą, maitinimo apskaitą ir atsakomybę. 
 2. Ši Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 patvirtinto Mokinių maitinimo organizavimo 
bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo nuostatomis, Lietuvos Respublikos socialin÷s 
paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Utenos rajono savivaldyb÷s 
tarybos 2011 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. TS-62 „D÷l mokinių nemokamo maitinimo Utenos 
rajono mokyklose tvarkos pakeitimo“, kitais rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimais, 
reglamentuojančiais mokinių maitinimo organizavimą ir tvarką. 
 

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 

 3. Maitinimas organizuojamas Mokyklos valgykloje. Sudarytos sąlygos kiekvienam 
mokiniui s÷d÷ti prie stalo.  
 4. Mokykloje kasdien organizuojami pietūs, kurių metu sudarytos sąlygos kiekvienam 
mokiniui pavalgyti šilto maisto. Pietūs organizuojami per 20 min. trunkančią pertrauką. 
Pietaujančiųjų skaičius per pertraukas paskirstomas tolygiai mokslo metų pradžioje, atsižvelgiant į 
mokinių skaičių. Priežiūrą valgykloje reglamentuoja Mokyklos direktoriaus patvirtintas Bud÷jimo 
mokykloje ir valgykloje tvarkos aprašas. 
 5. Patiekalai pietums (pusryčiams, nemokamam maitinimui) pateikiami pagal 
suderintus su Utenos visuomen÷s sveikatos centru (nuo 2015 m. liepos 1 d. su Utenos valstybine 
maisto ir veterinarijos tarnyba)  ir Mokyklos direktoriaus patvirtintus valgiaraščius. Valgiaraščiai 
sudaromi 20 dienų laikotarpiui. 
 6. Mokykloje yra laisvai pasirenkami šalti ir (ar) šilti užkandžiai. Užkandžių 
asortimento sąrašai tvirtinami Mokyklos direktoriaus. 
 7. Maitinimo rūšys Mokykloje: 
7.1. Mokamas mokinių maitinimas. 
 7.2. Nemokamas mokinių maitinimas. 
 7.3. Papildomas socialiai remtinų šeimų vaikų maitinimas (pusryčiai). 
 7.4. Ikimokyklinio ugdymo grup÷s vaikų maitinimas. 
 7.5. Mokamas Mokyklos darbuotojų maitinimas. 
 7.6. Maitinimo paslaugų teikimas pagal sutartis. 
 8. Valgykloje, matomoje vietoje, skelbiama: 
 8.1. Savait÷s valgiaraščiai, patvirtinti Mokyklos direktoriaus; 
 8.2. Sveikos mitybos piramid÷; 
 8.3. Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris. 
 8.4. Mokytojų bud÷jimo valgykloje grafikas. 
 8.5. Maitinimosi laikas. 



 9. Mokyklos valgykloje sudarytos sąlygos atsigerti geriamojo vandens. 
 10. Mokyklos valgykloje mokiniai ir darbuotojai aptarnaujami nuo 8.15 val. iki 15.00 
val. 
 11. Mokamo maitinimo organizavimas. 
 11.1. Mokykloje kasdien organizuojami šilti pietūs. 
 11.2. Pietūs ruošiami pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintus valgiaraščius, kurie yra 
suderinti su Utenos visuomen÷s sveikatos centru (nuo 2015 m. liepos 1 d. su Utenos valstybine 
maisto ir veterinarijos tarnyba). Valgiaraščiai sudaromi 7-10 metų ir 11 ir vyresnio amžiaus 
mokinių grup÷ms. 
 11.3. Mokiniai pietauja jiems skirtu laiku.  
 11.4. Mokytojai pietauja per antrą ilgąją pertrauką. 
 11.5. Mokyklos darbuotojai pietauja darbo grafikuose nustatytos pietų pertraukos 
metu. 
 12. Nemokamo mokinių  maitinimo organizavimas. 
 12.1. Socialiai remtinų šeimų vaikams organizuojami nemokami pietūs ir papildomas 
maitinimas – pusryčiai. 
 12.2. Nemokamam maitinimui skiriamų l÷šų dydis nustatomas vadovaujantis 
Vyriausyb÷s patvirtinta Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka bei Utenos rajono 
savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtinta Mokinių nemokamo maitinimo Utenos rajono 
mokyklose tvarka. 
 12.3. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas vadovaujantis Utenos rajono 
savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s rūpybos skyriaus sprendimais „D÷l socialin÷s paramos 
mokiniams skyrimo“. 
 12.4. Nemokamas maitinimas skiriamas jį gaunantiems mokiniams, dalyvaujantiems 
prevencijos programų veikloje, išvykose, turistiniuose žygiuose mokslo metų laiku. 
 12.5. Nemokamas maitinimas organizuojamas dienin÷se vasaros poilsio stovyklose. 
Mokykla 10 dienų iki stovyklos pradžios Utenos rajono savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s 
rūpybos skyriui pateikia vardinį sąrašą nemokamą maitinimą gaunančių mokinių, dalyvausiančių 
dienin÷je stovykloje. 
 12.6. Poilsio, švenčių, mokinių atostogų metu nemokamas maitinimas 
neorganizuojamas. 
 12.7. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, kuriam gydytojų 
sprendimu skirtas mokymas namuose, nemokami pietūs (pusryčiai), t÷vų (įt÷vių, glob÷jų) prašymu, 
vadovaujantis Mokyklos direktoriaus įsakymu, gali būti atiduodami į namus. 
 12.8. Nemokamą maitinimą gaunančiam mokiniui nutraukus Mokymosi sutartį ar 
per÷jus mokytis į kitą mokyklą, Mokykla raštu informuoja Utenos rajono savivaldyb÷s 
administracijos Socialin÷s rūpybos skyrių, o mokiniui išduoda pažymą apie jo teisę gauti 
nemokamą maitinimą. 
 12.9. Socialin÷s rizikos šeimų t÷vams nepasirūpinus ir nesikreipus d÷l socialin÷s 
paramos arba nepateikus visų reikalingų dokumentų, d÷l paramos tokių šeimų vaikams gali kreiptis 
Mokykla. 
 13. Ikimokyklinio ugdymo grup÷s vaikų maitinimo organizavimas. 
 13.1. Ikimokyklinio ugdymo grup÷s vaikams organizuojami pusryčiai, pietūs ir 
pavakariai. 
 13.2. Vaikai valgo Mokyklos valgykloje jiems skirtu laiku. Vaikus į valgyklą lydi ir 
už jų saugų pavalgymą atsakingos grup÷s aukl÷toja ir aukl÷tojos pad÷j÷ja. 
 13.3. Vaikams maitinimas organizuojamas pagal amžių grupes atitinkančius, 
Mokyklos direktoriaus patvirtintus valgiaraščius, kurie yra suderinti su Utenos visuomen÷s 
sveikatos centru ( nuo 2015 m. liepos 1 d. su Utenos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba) 
Valgiaraščiai sudaromi dviem amžiaus grup÷ms: 1-4 metų ir 4-6 metų amžiaus grup÷ms. 



 13.4. Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ugdymo grup÷je nustatomas vadovaujantis 
Utenos rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-85 patvirtintu Mokesčio 
už vaikų išlaikymą Utenos rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grup÷se tvarkos aprašu 
(pakeitimai 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. TS–59). 
 14. Maitinimo paslaugos pagal sutartis teikiamos, jų dydis nustatomas vadovaujantis 
 14.1. Utenos rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. TS-61 
patvirtintomis Patalpų nuomos ir teikiamų paslaugų teikimo, apskaitos ir naudojimo taisykl÷mis 
(pakeitimai 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. TS–362; 2014 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. 
TS–58). 
 14.2. Mokyklos patalpų nuomos ir teikiamų paslaugų teikimo, apskaitos ir naudojimo 
taisykl÷mis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-77 (su 
pakeitimais). 
 

III. APSKAITA IR ATSAKOMYBö 
 

 15. Mokyklos direktorius kasmet pasirašo sutartį d÷l l÷šų naudojimo mokinių 
nemokamam maitinimui su Utenos rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu 
asmeniu. 
 16. Už nemokamo maitinimo apskaitą ir mokinių žym÷jimą elektroniniame nustatytos 
formos žurnale atsakingas Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo. 
 17. Atsakingo asmens užpildyta forma, patvirtinta Mokyklos direktoriaus parašu bei 
Mokyklos antspaudu, pasibaigus kalendoriniam m÷nesiui iki kito m÷nesio 5 d. pateikiama Utenos 
rajono savivaldyb÷s administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui. 
 18. Duomenis apie panaudotas l÷šas mokinių nemokamam maitinimui teikia 
Mokyklos vyresnioji buhalter÷ taip, kaip nustatyta L÷šų finansavimo sutartyje, sudaromoje su 
Utenos rajono savivaldyb÷s administracija. 
 19. Utenos rajono savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriui pareikalavus, 
atsakingas asmuo kartu su Mokyklos vyresniąja buhaltere teikia skyriui tais metais numatomas 
nepanaudoti mokinių nemokamam maitinimui skirtas l÷šas arba papildomą jų poreikį. 
 20. Mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo prižiūri mokinių maitinimo 
organizavimo tvarką: 
 20.1. Kartą per savaitę atsakingas asmuo pildo „Valgiaraščio ir mokinių maitinimo 
atitikties žurnalą“; 
 20.2. Nustatęs neatitikimą atsakingas asmuo informuoja valgyklos vyr. vir÷ją ir 
Mokyklos direktorių; 
 20.3. Valgyklos vyr. vir÷jas atsakingas, kad nustatyti mokinių maitinimo 
organizavimo trūkumai būtų pašalinti tą pačią dieną. 
20.4. Produktų parduodamoji vert÷, apskaičiuota prid÷jus rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimais 
patvirtintus antkainius, atskirai fiksuojami kalkuliacin÷se kortel÷se. 
20.5. Mokyklos darbuotojų maitinimosi paslaugų kaina fiksuojama vardiniame sąraše, kur 
nurodoma data, kada teikta maitinimo paslauga, ir maitinimo paslaugos kaina. Sąrašo formą tvirtina 
mokyklos direktorius. Paskutinę savait÷s darbo dieną maitinimo paslauga naudojęsis darbuotojas 
gautos paslaugos sumą patvirtina parašu. Sąrašus pildo ir paskutinę m÷nesio darbo dieną mokyklos 
buhalterijai pateikia vyr. vir÷ja. 
 
 21. Už kokybišką, reikalavimus atitinkantį maitinimo organizavimą Mokykloje, 
tinkamą l÷šų panaudojimą atsako Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos teis÷s aktų nustatyta 
tvarka 

________________________ 


