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SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas parengtas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (įsakymo 

pakeitimai: 2014-07-04 Nr. V-769, 2015-05-07 V-591, 2015-08-27 V-998, 2018-06-27 V-740, 

2019-12-11 V-1430, 2020-08-18 V-1862 ir atnaujinta redakcija - 2018-04-10 V-394), Skuodo 

rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T9-136 „Dėl kreipimosi 

socialiniai paramai mokiniams ir mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. 

gruodžio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo 

įstatymu Nr. XIII-1690, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos savivaldybių asociacijos  2020 m. 

rugpjūčio 19 d. parengtomis Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios 

situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinėmis rekomendacijomis Nr. (1.1.11 

E-02) SD-4332 ir Nr. SR-3842, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. 

rugpjūčio 31 d. parengtomis „Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, 

vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijomis“  ir kt. 

galiojančiais teisės aktais. 

2. Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato 

mokinių maitinimo, įskaitant ir nemokamą mokinių maitinimą,  Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazijoje reikalavimus. 

3. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti sveikatai palankią vaikų mitybą, maisto saugą ir 

geriausią kokybę, kad būtų patenkinti vaikų maisto medžiagų fiziologiniai poreikiai, ugdomi 

sveikos mitybos įgūdžiai. 

 

II. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Gimnazijoje  nemokamo maitinimo organizavimą vykdo gimnazijos direktoriaus 

įsakymu paskirtas socialinis pedagogas. 

5. Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje, kur kiekvienam mokiniui 

sudaromos sąlygos pavalgyti prie stalo, laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo 

reikalavimų. 

6. Mokiniams teikiamos maitinimo rūšys: mokamas ir nemokamas maitinimas. 

7. Valgiaraščiai  derinami  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2015 m. birželio 

22 d. direktoriaus įsakyme Nr. B1-610 „Dėl Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos namų ir 

vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. 

Tvirtinami gimnazijos direktoriaus parašu. 



 

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

8. Gimnazijos mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas remiantis Skuodo rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. patvirtintu sprendimu Nr. T9-136 „Dėl kreipimosi 

socialinei paramai mokiniams ir mokinio reikmenis įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

9. Gimnazijos administracija, gavusi informaciją iš mokyklos pedagogų, socialinio 

pedagogo ir (ar) bendruomenės atstovų apie tai, kad socialinė parama mokiniui galimai reikalinga, 

bet pareiškėjas nesikreipė dėl socialinės paramos mokiniams, informuoja mokinio gyvenamosios 

vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl poreikio įvertinti bendrai 

gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir teikti socialinę paramą 

mokiniams. 

10. Nemokamas maitinimas mokiniui skiriamas nuo sprendimo skirti nemokamą 

maitinimą gavimo gimnazijoje dienos iki mokslo metų pabaigos.  

11. Socialinis pedagogas apie mokiniui skirtą nemokamą maitinimą informuoja mokinį, jo 

klasės vadovą ir valgyklos vedėją. 

12. Kiekvieną rytą – po 1-os ir 2-os pamokos socialinio pedagogo kabinete 5-8 ir I-IV 
gimn. kl. mokiniams dalijami vardiniai talonėliai. 

13.  Pradinių klasių mokiniams talonėliai neišduodami – apie skirtą nemokamą maitinimą 

informuojami klasių mokytojai – jie savo ruožtu informuoja mokinius.   

14. Mokiniai gimnazijos valgykloje valgo tokiu laiku: 

14.1. priešmokyklinės grupės vaikai – 2-os pamokos metu, 

14.2. 1-4 klasių mokiniai – po 2-os pamokos, 

14.3. 5-8 klasių mokiniai – po 3-ios pamokos, 

14.4. I-IV gimn. klasių mokiniai – po 4-os ir 5-os pamokos. 

15. Mokiniams išvykstant į ekskursijas ir pan., klasės vadovui iš anksto (pageidautina –  

dvi savaites prieš planuojamą išvyką) pranešus apie planuojamą išvyką socialiniam pedagogui, 

organizuojamas maisto davinys. 

16. Kiekvieno mėnesio pabaigoje (vėliausiai iki naujo mėnesio 8 d.) socialinis pedagogas 

pildo duomenis už praėjusį mėnesį socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS). 

17. Gimnazijai pasirašius sutartį „Dėl vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų 

vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“, pradinių klasių mokiniai tris dienas per savaitę gauna 

programoje nurodytų produktų; ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir karantino metu 

vaikams, ugdomiems nuotoliniu būdu, produktai pagal minėtą programą gali būti teikiami 

formuojant davinius (Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymas 

Nr. 3D-804). 

18. Mokiniui atvykus į gimnaziją ir turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, 

nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo tos darbo dienos, kai gaunama  ankstesnės mokyklos 

administracijos pateikta laisvos formos pažyma apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir 

gauta Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus sprendimo apie 

mokiniui skirtą socialinę paramą kopija. 

19. Mokiniui išvykus į kitą ugdymo įstaigą, gimnazijos direktorius pateikia laisvos formos 

pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ugdymo įstaigai, į kurią mokinys išvyko, ir 

informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė 

mokyklą. Socialinis pedagogas informuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos socialinės 

paramos skyrių apie mokinį, išvykusį iš gimnazijos. 

 

 



IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) 

KARANTINO METU 

 

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

ugdymo organizavimo procesą gimnazijoje, nemokamą maitinimą gaunantiems vaikams 

užtikrinamas nemokamo maitinimo tiekimas aprūpinant juos maisto produktais (daviniu). 

21. Gimnazijos direktoriaus įsakymu už mokinių maitinimą gimnazijoje atsakingu 

paskirtas socialinis pedagogas koordinuoja maisto davinių išdavimą mokiniams. 

22. Informacija apie maisto davinių išdavimą (datą, laiką ir tai, už kokį laikotarpį 

skiriamas davinys) skelbiama gimnazijos internetiniame puslapyje, klasių vadovams papildomai 

perduodama pasirinktomis ryšio priemonėmis.  

23. Mokiniams maisto daviniai išduodami laikantis Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos 

direktoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. V1-53 „Dėl nemokamo maitinimo karantino 

laikotarpiu organizavimo tvarkos aprašo“. 

24. Šio skyriaus 23, 24, 25, ir 26 punktas galioja ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius ugdymo organizavimo procesą Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazijoje metu ar ekstremaliajam įvykiui pasikartojus. 

25. Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2020 m. 

rugpjūčio 31 d.  „Mokinių srautų valdymo, organizuojant maitinimą mokyklose, vykdančiose 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rekomendacijų“ nuostatų laikymąsi,  2020 m. 

rugsėjo 1 d. patvirtintas Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr. V1-69 „Dėl 

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje ekstremaliosios situacijos valdymo grupės sudarymo ir darbo 

bei mokymosi sąlygų patvirtinimo“. Įsakymo Nr. V1-69 priedas Nr. 4 nustato klasių srautus 

gimnazijos valgykloje mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą ir mokiniams, perkantiems 

maistą: 

26. Gimnazijos valgykloje suskirstyti stalai atskiroms klasėms; stalai po kiekvieno  

valgymo dezinfekuojami; 

27. Valgykloje pažymėti atstumai, nurodantys laikytis saugaus atstumo laukiant eilėje; 

28. Prie įėjimo į valgyklą skelbiama vaizdinė informacija apie būtinybę laikytis asmens 

higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.); 

29. Prie įėjimo į valgyklą sudaryta galimybė nusiplauti rankas (yra vandens, skysto muilo, 

vienkartinių rankšluosčių); 

30. Laikomasi kitų Rekomendacijose nurodytų priemonių, padedančių užtikrinti   

gimnazijos bendruomenės narių didesnį saugumą ekstremaliosios situacijos metu. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

31. Gimnazijos direktorius užtikrina, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir 

atitiktų vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2018 

m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394, bei kitų su juo susijusių teisės aktų reikalavimus. 

32. Maisto paslaugos teikėjas atsakingas už Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 nuostatų laikymąsi. 

33. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje, vertina 

vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018. 

balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-394 patvirtinto tvarkos aprašo reikalavimams, imasi Tvarkoje 

nustatytų veiksmų neatitikimams pašalinti. 


