
Informacija apie mokinių maitinimą nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

Informuojame, kad 2022–2023 m. m. mokinių maitinimo paslaugos teikimą tęsia UAB „Skonio 

intriga“.  Maistas gaminamas progimnazijos virtuvėje ir patiekiamas valgykloje.     2022 m. rugsėjo 

mėnesį maitinimo organizavimo principas nekeičiamas, t. y. galioja 2021–2022 m. m. tvarka:  

➢ pageidaujamą maitinimo tipą (pietus, pavakarius) galima gauti nusipirkus talonus (rytais iš 

mokinių bus surenkami talonai, maitinimo paslaugą nusipirkusiems mokiniams padengiami 

stalai, per paskirtą pietų pertrauką atėję mokiniai atsisėda klasei skirtoje vietoje ir pavalgo); 

➢ 5–8 kl. mokiniams, nepageidaujantiems pietų komplekso (sriuba, karštas patiekalas, gėrimas), 

maistą (tam tikrus, tos dienos valgiaraštyje esančius patiekalus) galima įsigyti, už maistą 

atsiskaitant vietoje (grynais ar mokėjimo kortele).  

➢ visi mokiniai papildomai maisto (šaltųjų patiekalų, gėrimų) galės įsigyti ir valgykloje 

esančiame bufete. 

Informuojame, kad vadovaujantis Pavilnio progimnazijos ir UAB „Skonio intriga“ Personalo ir 

mokinių maitinimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. DPS-7 (toliau – Sutartis) 4.7. p. nuostatomis (dėl 

kainų kitimo, taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

tinklalapyje www.stat.gov.lt  „Vartotojų kainų pokyčiai, apskaičiuoti pagal vartotojų kainų indeksą“ 

paskelbtą mėnesinį „1112 Valgyklos“ kainų indeksą), nuo 2022-09-02 nustatomi nauji mokinių 

mokamo maitinimo įkainiai: 

➢ 1–4 kl. mokiniams*,  pusryčiai ar pavakariai kainuos  1,35 Eur, pietūs – 2,40 Eur;  

➢ 5–8 kl. mokiniams*,  pusryčiai ar pavakariai kainuos  1,50 Eur, pietūs –  2,65 Eur. 

*Primename, kad pirmokai ir antrokai turi teisę tik į nemokamus pietus, nemokamą maitinimą gaunantys 

mokiniai – į paskirtą maitinimo tipą. 

       Maitinimo talonais bus prekiaujama progimnazijos valgykloje: ketvirtadienį, rugsėjo 1 d. 

– nuo 9 val. iki 14 val., rugsėjo 2d. (penktadienį), – nuo 7 val. iki 9 val., nuo rugsėjo 5 d. – 

valgyklos darbo metu.  Nepanaudotus senuosius talonus galima grąžinti į valgyklą bei 

sumokėjus skirtumą gauti naujuosius talonus.  Maitinimo talonus galite įsigyti už grynus 

pinigus arba atsiskaitydami mokėjimo kortele. 

Jeigu nuspręstumėte nesinaudoti maitinimo paslauga ar jo dalimi (pvz. pavakariais) mokiniai į 

progimnaziją gali atsinešti savo maistą, kurį galės pasišildyti valgykloje esančioje mikrobangų 

krosnelėje ir suvalgyti jiems skirtu laiku (pietų ar pavakarių metu), kartu su maitinimo paslaugą 

gaunančiais mokiniais. 

Taip pat informuojame, kad progimnazija dalyvauja LR FM projekte „Atviros ekosistemos 

atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“, nuo  2022 m. 

spalio mėn. planuojame keisti maitinimo įsigijimo/atsiskaitymo principus, t. y įdiegti papildomą 

atsiskaitymo negrynaisiais pinigais infrastruktūrą  (mokiniai turės galimybę naudotis e.pinigine, t. y. 

bus aprūpinti elektroniniais mokinio pažymėjimais su veikiančia mokėjimo funkcija) ir elektroninę 

išankstinio maitinimo užsakymo-atsiskaitymo paslaugą.  

    Kilus klausimams, prašome kreiptis į maitinimo paslaugą teikiančios įmonės atstovą Dianą 

Laurinavičienę, tel.: 8 607 68 824, arba už mokinių maitinimo organizavimą atsakinga paskirtą 

direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Almą Pelešynaitę, tel.: 8 686 59220. 

 

 

http://www.stat.gov.lt/

