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MAITINIMO ORGANIZAVIMO VILNIAUS ŠILO MOKYKLOJE 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Maitinimo organizavimo Vilniaus Šilo mokykloje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – mokykla) mokinių 

maitinimo organizavimo tvarką ir kontrolę, maitinimą organizuojančių ir maitinimo paslaugą 

teikiančių asmenų pagrindines teises ir pareigas, Savivaldybei priklausančio turto suteikimo 

maitinimo paslaugą teikiantiems asmenims tvarką.  

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos kitose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose.  

 

II. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE 

 

3. Už tinkamą ir laiku vykdomą maitinimo organizavimą yra atsakingas mokyklos vadovas.  

4. Mokykloje maitinimas organizuojamas 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, pagal patvirtintus ir teisės aktų numatyta tvarka suderintus valgiaraščius, taikant ne didesnį 

nei 40 proc. patiekalo kainos prekinį antkainį. 

5. Nemokamas mokinių maitinimas, kuris yra skiriamas mokiniams Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams bei Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto, 

organizuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. 

sprendimu Nr. 1-114 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, Mokinių 

nemokamo maitinimo tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“ 

patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašu. 

6. Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad mokykloje būtų sudarytos sąlygos maitinimui 

organizuoti. Maitinimas turi būti organizuojamas valgyklose ir kitose maitinti pritaikytose patalpose, 

laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų ir sudarant sąlygas kiekvienam 

mokiniui gauti šilto maisto. 
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7. Maisto produktų tiekimas, maisto tvarkymo vietos įrengimas, mokinių maitinimas 

mokyklose organizuojamas vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių maitinimo 

organizavimą, maisto gaminimą, patalpų ir įrangos priežiūrą, higienos normas, sveikatos bei saugos 

reikalavimus, ir atsižvelgiant į maitinimo paslaugų sutarties, sudarytos tarp mokyklos vadovo ir 

maitinimo paslaugos teikėjo, sąlygas. 

8. Maitinimo paslaugos pirkimas mokyklose organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

9. Maitinimo paslaugą mokykloje teikia maitinimo paslaugos teikėjas, parinktas Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Maitinimo paslaugų viešąjį pirkimą vykdo kiekviena mokykla atskirai. Už maitinimo 

paslaugos pirkimo organizavimą, viešojo pirkimo sutarties sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka bei 

jos vykdymą  atsako mokyklos vadovas. 

11. Konkursą laimėjusiam maitinimo paslaugos teikėjui yra išnuomojamas Savivaldybei 

nuosavybės teise priklausantis turtas, būtinas paslaugai teikti (virtuvės, valgyklos ir pagalbinės 

patalpos), kurį patikėjimo teise valdo Savivaldybės švietimo įstaigos. Siekiant užtikrinti maitinimo 

paslaugų teikimą už kuo mažesnę kainą, minėtas turtas maitinimo paslaugos teikimo laikotarpiui yra 

išnuomojamas už 1 Eur per mėnesį. Mokyklos vadovas su paslaugos teikėju pasirašo patalpų nuomos 

sutartį ir patalpų perdavimo–priėmimo aktą. 

12. Mokyklos vadovas turi užtikrinti, kad maitinimo paslaugai teikti būtų parinktas paslaugos 

teikėjas, kuris yra pajėgus apsirūpinti virtuvės įranga, stalo įrankiais, indais ir inventoriumi 

technologiniam procesui užtikrinti. 

19. Bendrojo ugdymo mokyklose darbo dienomis turi būti organizuojami pietūs, kurių metu 

turi būti sudarytos sąlygos vaikams pavalgyti šilto maisto. 

20. Organizuojant maitinimo paslaugą pietų metu turi būti užtikrinta, kad bent vienas pietų 

komplektas (sriuba + karštas patiekalas) neviršytų 1,5 proc. valstybės remiamų pajamų dydžio.  

23. Pietų metu vienas iš karštų patiekalų turi būti tausojantis virškinimo sistemą – pagamintas 

verdant vandenyje ar garuose arba troškintas. Valgiaraštyje toks patiekalas turi būti pažymimas žodžiu 

„Tausojantis“.  

26. Mokyklos vadovas, vadovaudamasis teisės aktais bei šiuo tvarkos aprašu, gali paskirti 

asmenis (-į), atsakingus už maitinimo organizavimą. 

24. Mokyklos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už maitinimo organizavimą, turi užtikrinti, 

kad mokiniams mokyklos valgykloje būtų sudarytos higieniškos sąlygos nemokamai atsigerti 

geriamojo vandens (rekomenduojama kambario temperatūros), vadovaujantis teisės aktų nustatyta 

tvarka. 
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27. Mokyklų valgyklose pietų pertraukų metu (ilgųjų pertraukų) turi būti budintys asmenys, 

kurie įstaigos vadovo nurodymu privalo palaikyti tvarką valgykloje. 

28. Šio skyriaus nuostatos privalo būti aptartos sutartyje su maitinimo paslaugos teikėju. 

 

III. ATSAKOMYBĖ 

29. Mokyklų vadovai ir maitinimo paslaugos teikėjai, pažeidę šio aprašo nuostatas ir 

maitinimo paslaugos teikimo sutarties sąlygas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka.   

30. Šį aprašą įgyvendinančių subjektų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

IV. KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS  

31. Mokyklų vadovai ar jų įgalioti asmenys kontroliuoja sutartyse numatytų maitinimo 

paslaugos teikėjo  įsipareigojimų vykdymą. 

32. Už šio aprašo vykdymo kontrolę atsakinga Vilniaus miesto savivaldybės administracija.  

33. Aprašo vykdymo kontrolė pavedama Švietimo, kultūros ir sporto departamentui. 

 

_______________________________________ 


