
                                                                                                   PATVIRTINTA 

                                                                                                   Pandėlio gimnazijos direktoriaus 

                                                                                                   2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-8 

    

 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO PANDĖLIO GIMNAZIJOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

         I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau - tvarkos aprašas) parengtas 

vadovaujantis 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“. 

2. Tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių maitinimo organizavimą mokykloje. 

3. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant ir siekiant užtikrinti sveikatai palankaus mokinių maitinimo 

paslaugas mokykloje. 

4. Sveikatai palankaus mokinių maitinimo tikslas – teikti maitinimo paslaugas, kurios užtikrintų 

mokinių maisto medžiagų fiziologinius poreikius, padėtų ugdyti sveikos mitybos įgūdžius. 

               II. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽIMAI 

 

5. Vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai: 

Pietūs – tai gimnazijoje organizuojamas pagrindinis maitinimas: nemokami mokinių pietūs, pačių 

mokinių perkami pietūs, mokytojų bei kitų gimnazijos darbuotojų perkami pietūs. 

Šiltas maistas – tai maistas, patiekiamas kaip karštas patiekalas, iki jo patiekimo vartoti laikomas 

ne žemesnėje kaip +680C temperatūroje. 

Valgiaraštis – tai patiekiamų vienos dienos maisto produktų ir patiekalų sąrašas. 

Užkandis – maisto produktas ar patiekalas, neįtrauktas į pietų valgiaraštį. 

Tausojantis patiekalas – šiltas maistas, pagamintas maistines savybes tausojančiu gamybos būdu: 

virtas vandenyje ar garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje. 

 

                III. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

6. Gimnazijos direktorius yra atsakingas už mokinių maitinimo organizavimą ir šio Tvarkos aprašo 

nuostatų įgyvendinimą. 

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

teisės aktų reikalavimus, ir jie privalomi pasirinktam mokinių maitinimo organizatoriui. 

8. Vaisiai, daržovės, uogos, bulvės gali būti perkami iš fizinių asmenų, kurie turi laikytis 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatytų reikalavimų ir išduoda 

atitikties deklaraciją, vadovaudamiesi žemės ūkio ministro įsakymu. Atitikties deklaracijos 3 

punkto, jeigu produkcija nerūšiuojama pagal klases, pildyti nereikia. 

9. Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje prie stalo, laikantis nustatytų maisto 

saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų (pagal galiojančius teisės aktus). 

10. Gimnazijoje mokiniai turi gauti šilto maisto. Gimnazijoje yra numatyta ilgoji pertrauka, kad 

mokiniai suspėtų pavalgyti: 

10.1.mokiniai laisvai renkasi šaltus ir šiltus užkandžius; 

10.2.gimnazijoje organizuojamas papildomas mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų 

maitinimas, kuriam sudaromi papildomi maitinimų valgiaraščiai. 

11. Mokinių maitinimui gimnazijoje draudžiamos tiekti šias maisto produktų grupes:  



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

saldainiai; šokoladas ir jo gaminiai; konditerijos gaminiai su glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs 

konditeriniai gaminiai (kuriuose natrio daugiau kaip 0,4 g/100g); 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 koncentratai; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir 

žuvies gaminiai; nepramoninės gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta 

mėsa ir jos gaminiai; subproduktai (inkstai, smegenys, plaučiai); maisto papildai; maistas 

pagamintas iš  genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maistas, į kurio sudėtį įeina 

GMO. 

12. Mokiniams maitinti rekomenduojama šie maisto produktai: 

 daržovės, bulvės, vaisiai, uogos ir jų patiekalai, sultys (ypač šviežios); grūdiniai (duonos gaminiai, 

kruopų produktai) ir ankštiniai produktai; pienas, kefyras ir kiti pieno produktai; liesa mėsa ir jos 

produktai; žuvis ir jos produktai; aliejus; kiaušiniai; geriamasis vanduo ir natūralūs mineralinis bei 

šaltinio vanduo (negazuotas). Maisto produktus rekomenduojama tiekti iš ekologinės gamybos ūkių 

ar išskirtinės kokybės produktų gamintojų. 

13. Patiekalų gaminimo ir patiekimo reikalavimai: 

     13.1.patiekiamas maistas turi būti gaminamas ir patiekiamas tą pačią dieną; 

     13.2.patiekiamas maistas turi būti kokybiškas, įvairus ir atitikti saugos reikalavimus; 

     13.3.pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams: virimui 

vandenyje ar garuose, troškinimui; 

     13.4.gaminant maistą neturi būti naudojami prieskonių mišiniai, kurių sudėtyje yra maisto 

priedų; 

     13.5.gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiau druskos ir cukraus; 

     13.6.rūkyti mėsos gaminiai tiekiami ne dažniau kaip kartą per savaitę; 

     13.7.jei patiekalui gaminti naudojama malta mėsa, ji turi būti malama patiekalo gaminimo dieną; 

     13.8.kiekvieną dieną turi būti patiekta daržovių ar vaisių, rekomenduotina šviežių; 

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

kalakutiena, žuvis, kiaušiniai, ankštiniai, pienas ir pieno produktai) ir angliavandenių turinčių 

produktų. Su karštu patiekalu turi būti patiekiamos daržovės, vaisiai, salotos; 

     13.10.valgymo metu ant stalo neturi būti padėta druskos, pipirų, garstyčių; 

     13.11.jei tiekiama arbata, turi būti sudaryta galimybė atsigerti nesaldintos arbatos; 

     13.12.pietų metu rekomenduojama patiekti pasirinkti kelis karštus pietų patiekalus ir kelis 

garnyrus. Vienas iš karštų patiekalų turi būti tausojantis virškinimo sistemą – pagamintas verdant 

vandenyje ar garuose arba troškintas. Valgiaraštyje toks patiekalas pažymimas žodžiu 

„Tausojantis“. 

14. Gimnazijoje turi būti sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti geriamojo vandens 

(rekomenduotina kambario temperatūros).  

15.Draudžiama naudoti susidėvėjusius, įskilusius, apdaužytus bei aliumininius indus ir įrankius. 

16.Gimnazijos valgykloje matomoje vietoje turi būti skelbiama: 

    16.1.einamosios dienos valgiaraštis; 

    16.2.maisto pasirinkimo piramidės plakatas ar kita sveiką mitybą skatinanti informacija; 

    16.3.Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos telefono linijos numeris (skambinti maisto 

saugos ir sudėties klausimais). 

17.Gimnazijoje negali būti reklamuojami maisto produktai, išvardinti šio Tvarkos aprašo 11 punkte. 

18.Valgiaraščiai turi būti sudaromi atsižvelgiant į gimnazijoje besimokančių mokinių amžių. 

19.Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo prižiūri, kad nemokamas mokinių maitinimas 

būtų organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintus valgiaraščius, veda nemokamą maitinimą 

gaunančių mokinių apskaitą, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui per 3 kito mėnesio darbo dienas 

užpildo mokinių Maitinimo žurnalą  ir teikia centralizuotos Buhalterinės apskaitos skyriui, 

informuoja tą pačią dieną valgyklos virėjas apie nemokamai maitinamų mokinių sąrašo papildymą 

arbą mokinių sumažėjimą. 

          



          IV. MOKINIŲ MAITINIMO VALGIARAŠČIŲ SUDARYMO REIKALAVIMAI 

 

20.Mokinių maitinimo valgiaraščiai sudaromi atsižvelgiant į rekomenduojamas paros energijos ir 

maistinių medžiagų normas. Valgiaraščių paros energetinė ir maistinė vertė gali nukrypti nuo 

normos iki dešimt procentų. 

21.Gimnazijos valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui. Pusryčių, pietų, 

mokinių maitinimo valgiaraščiai turi būti patvirtinti gimnazijos direktoriaus. 

22.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.). 

23.Pasikeitus valgiaraščiams, jie turi būti pakartotinai derinami su Rokiškio rajono 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 

energetinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip dešimt procentų, valgiaraščių pakartotinai derinti su 

visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga nereikia. 

24. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų 

organizuojamas pagal šį Tvarkos aprašą, užkandžių asortimento sąrašus ir kitus šio Tvarkos aprašo 

reikalavimus.  

 

V. DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

25.Gimnazijos valgykloje gali maitintis gimnazijos darbuotojai. 

26.Gimnazijoje besimaitinantiems darbuotojams turi būti pateikiami šio Tvarkos aprašo 

reikalavimus atitinkantys maisto produktai ar patiekalai. 

 

____________________ 


