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                                                                                    PATVIRTINTA  

                                                                                    Visagino Draugystės progimnazijos  

                                                                                    direktoriaus 2015 m. rugsėji 1 d. 

                                                                                    įsakymu Nr. V- 97 

 

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO 

MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nemokamo maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) 

reglamentuoja nemokamo maitinimo organizavimą mažas pajamas turinčių šeimų vaikams, kurie 

mokosi mokykloje. 

2. Nemokamam maitinimui organizuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, kurios 

naudojamos produktams įsigyti, įskaitant pardavimo pridėtinės vertės mokestį.  

3. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-6964 „ Dėl 

maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimą 2014 m. liepos 4 d. Nr. 769, Visagino 

savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-8 „Dėl Visagino savivaldybės tarybos 

2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Visagino savivaldybės mokinių nemokamo 

maitinimo mokyklose ir Visagino savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų 

patvirtinimo“, Visagino Draugystės progimnazijos nuostatais bei Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 

4. Teisę į nemokamus pietus turi: 

4.1. mokiniai, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui iš bendrai gyvenančių asmenų ar 

vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra 

mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio; 

4.2. mokiniai, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP 

dydžiai ir: 

4.2.1. mokinį augina vienas iš vaiko tėvų, kuris yra neįgalus (darbingumo lygis ne didesnis 

nei 40 proc.) ir nedirba; 

4.2.2. mokinys, dėl kurio nemokamo maitinimo kreipėsi vienas iš vaiko tėvų, bendrai 

gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), turi sunkią ar vidutinę negalią; 

4.2.3. mokinį augina neįgalūs ir nedirbantys bendrai gyvenantys asmenys; 

4.2.4. mokinį augina bendrai gyvenantys nedirbantys pensininkai; 

4.2.5. bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; 

4.2.6. netekus maitintojo, ligos, nelaimingo atsitikimo atveju; 

4.2.7. mokinys yra patyręs socialinę riziką. 

5. Teisę į nemokamus pietus ar sausą davinį (prioritetą suteikiant nemokamiems pietums) 

atostogų metu ir vykstant į ekskursijas, olimpiadas, varžybas bei konkursus per mokslo metus turi 

mokiniai, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis. 

6. Teisę į nemokamus pusryčius turi mokiniai, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per 

mėnesį yra mažesnės kaip 1 VRP dydis ir: 

6.1. mokinį augina vienas iš vaiko tėvų, kuris yra neįgalus (darbingumo lygis ne didesnis nei 

40 proc.) ir nedirba; 

6.2. mokinys, dėl kurio nemokamo maitinimo kreipėsi vienas iš vaiko tėvų, bendrai 

gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), turi sunkią ar vidutinę negalią; 

6.3. mokinį augina neįgalūs ir nedirbantys bendrai gyvenantys asmenys; 
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6.4. mokinį augina bendrai gyvenantys nedirbantys pensininkai. 

7. Šio aprašo 4 ir 6 punktuose nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas maitinimas 

vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

8. Šio aprašo 4.2 ir 6 punktuose nurodytiems mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas 

atsižvelgiant į Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus patikrintas 

bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašyto buities ir 

gyvenimo sąlygų patikrinimo akto išvadas. Tokiais atvejais aktas yra vienas iš dokumentų teisei į 

nemokamą maitinimą nustatyti. 

 

III. KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO 

 

9. Dėl nemokamo maitinimo skyrimo gali kreiptis vienas iš mokinio tėvų, bendrai 

gyvenančių asmenų, globėjų (rūpintojų), užpildyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos prašymo-

paraiškos socialinei paramai mokiniui gauti formą ir pridėti reikalingus dokumentus, nustatytus 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus 

duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą. 

10. Pareiškėjas, kurio gyvenamoji vieta deklaruota Visagino savivaldybėje arba kurio 

gyvenamoji vieta nedeklaruota, bet kuris faktiškai gyvena Visagino savivaldybės teritorijoje, 

prašymą-paraišką pateikia Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui arba 

mokyklos, kurioje mokinys mokosi ir kuri organizuoja dieninę vasaros poilsio stovyklą, 

administracijai. Šiuo atveju progimnazija prašymą-paraišką per tris darbo dienas perduoda 

pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, o jeigu gyvenamoji vieta 

nedeklaruota – savivaldybės, kurioje gyvena, administracijai. 

11. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali 

kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų 

metu mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo 

kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus šio aprašo 14.2 punkte nustatytą atvejį, kai atskiras 

prašymas nereikalingas. 

12. Jei kreipimosi dėl nemokamo maitinimo metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas 

gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia progimnazijai ar Visagino savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui laisvos formos prašymą nemokamam maitinimui gauti. 

13. Jei mokiniui nemokamas maitinimas mokykloje būtinas, o vienas iš mokinio tėvų, bendrai 

gyvenančių asmenų, globėjų (rūpintojų) dėl nemokamo maitinimo nesikreipia, progimnazija apie tai 

raštu informuoja Visagino savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir pateikia 

bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo 

aktą bei turimą informaciją, reikalingą nemokamam maitinimui skirti. Tokiais atvejais šios paramos 

prašo progimnazija, o buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas yra vienas iš dokumentų teisei į 

nemokamą maitinimą nustatyti. 

 

IV. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS 

 

14. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas: 

14.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

14.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais – nuo Visagino savivaldybės administracijos 

direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo dėl nemokamo maitinimo skyrimo gavimo 

progimnazijoje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos; 

14.3. vasaros atostogų metu progimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą, be 

atskiro prašymo nuo progimnazijoje organizuojamos dieninės vasaros poilsio stovyklos pradžios. 
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15. Nemokamas maitinimas mokiniams gali būti nutrauktas padidėjus šeimos pajamoms arba 

atsakingiems asmenims nustačius, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikė neteisingus duomenis apie 

gaunamas pajamas. 

16. Nemokamas maitinimas mokiniui nutraukiamas nuo kitos dienos po sprendimo dėl 

nemokamo maitinimo nutraukimo progimnazijoje gavimo dienos. 

 

V. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO  

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

17. Tikslas: organizuoti nemokamą maitinimą mažas pajamas turinčių šeimų vaikams, 

besimokantiems progimnazijoje. 

18. Uždaviniai:  

18.1. stebėti, kad maitinimas atitiktų vaikų amžiaus ypatumus, sveikos mitybos principus bei 

taisykles; 

18.2. formuoti vaikų sveikos mitybos įgūdžius; 

18.3. ugdyti vaikų maitinimo(si) kultūrą. 

 

VI. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS 

 

19. Mokinių nemokamo maitinimo progimnazijoje rūšys: 

19.1. pusryčiai; 

19.2. pietūs; 

19.3. maitinimas (pietūs ar sausas davinys) atostogų metu, jeigu vidutinės pajamos vienam 

asmeniui per mėnesį mažesnės kaip 1 VRP dydis; 

19.4. esant poreikiui – tausojantis maitinimas (sergantiems virškinamojo trakto, inkstų, kepenų 

ir kt. ligomis, esant gydytojo rekomendacijai); 

19.5. maitinimas organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

 

VII. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

 

20. Progimnazijos direktorius, atsižvelgdamas į perspektyvinį valgiaraštį, suderintą su 

Visagino visuomenės sveikatos centru, tvirtina maitinimo valgiaraštį ir prižiūri, kad jo būtų 

laikomasi.  

21. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

22. Nemokamas maitinimas organizuojamas pagal sudarytą grafiką, atsižvelgus į: 

22.1. mokinių amžiaus grupę; 

22.2. užsiėmimų progimnazijoje trukmę; 

22.3. kitas objektyvias priežastis.  

23. Mokinys, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, pradedamas maitinti kitą dieną po 

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimo skirti nemokamą 

maitinimą gavimo progimnazijoje dienos. 

24. Mokinių nemokamas maitinimas atostogų metu: 

24.1. teikiamas 1-8, 12 klasių mokinimas, gavus Visagino miesto savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos skyriaus vaikų, kuriems yra skirtas maitinimas atostogų metu, sąrašus; 

24.2. mokiniai, kuriems skirtas maitinimas atostogų metu, prieš 3 mokymo(si) atostogų dienas, 

raštu praneša progimnazijos socialiniam pedagogui apie maitinimo būdo pasirinkimą: valgys 

mokykloje atostogų metu ar rinksis sausą davinį (prioritetą suteikiant nemokamiems pietums); 

24.3. nemokamas maitinimas atostogų metu organizuojamas pagal iš anksto sudarytą grafiką 

(11.30–12.00 val.);  

24.4. sausą davinį mokyklos vyr. virėja atiduoda mokiniams paskutinio mokymosi dieną prieš 

atostogų, produkto gamintojo įpakavime bei valgykloje naudojančiuose palietileniniuose fasavimo 
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maišeliuose maisto produktams (atitikties sertifikatas Nr. LS MO1242, išduotas 2012-01-20 maisto 

ir pramonės produkcijos centre). 

25. Sausas davinys išduodamas mokiniams prieš vykstant į ekskursijas, olimpiadas, varžybas, 

bei konkursus per mokslo metus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį mažesnės 

kaip 1 VRP dydis. 

26. Maitinimas progimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei 

šioms stovykloms organizuoti teikiamas finansavimas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašą.  

27. Progimnazijos socialinis pedagogas, gavęs informaciją dėl nemokamo maitinimo skyrimo 

(nutraukimo), suderina nemokamai maitinamų mokinių skaičių. Socialinis pedagogas veda 

nemokamai maitinamų mokinių apskaitą, pildo internetinį mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalą (sistema SPIS) ir iki kito mėnesio 4 dienos pateikia ataskaitą Socialinės 

paramos skyriui. 

28. Pakeitus mokymo įstaigą, mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokymo įstaigoje 

pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė progimnazija pateikia pažymą 

naujai progimnazijai apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. 

 

VIII. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO LAIKAS 

29. Mokiniai, gaunantys nemokamą maitinimą, valgo: 

29.1. pusryčius – 8. 45-8.55 val. 

29.2. pietus – 10.35-10.55; 11.40-12.00 val. 

 

IX. APSKAITA IR ATSAKOMYBĖ 

 

30. Už mokinių nemokamo maitinimo apskaitą mokykloje atsakingas progimnazijos 

direktorius. Nemokamo maitinimo apskaitą progimnazijoje veda progimnazijos buhalterija. 

Progimnazija, naudojusi lėšas nemokamam maitinimui organizuoti, iki kito mėnesio 5 dienos apie 

panaudotas lėšas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtintu tvarkos aprašu, atsiskaito Visagino savivaldybės administracijos Apskaitos skyriui.  

31. Už mokinių maitinimo organizavimą progimnazijoje atsakingas progimnazijos direktoriaus 

įsakymu paskirtas asmuo. 

32. Nemokamas maitinimas (pietūs) organizuojamas pagal kiekvienos klasės pateiktus 

valgyklai užsakymų talonus, kuriuos pildo klasės vadovas arba jo paskirtas asmuo. Talonai 

pateikiami valgyklai iš anksto kitai dienai. Maitinimosi dieną iki 9.00 val. galima pataisyti 

užsakymą, jei mokinys, gaunantis nemokamą maitinimą, neatvyko į mokyklą arba atvyko prieš tai 

nebuvęs mokinys. 

 

X. NETEISĖTAI  GAUTOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IŠIEŠKOJIMAS 

 

33. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus mokinių nemokamam 

maitinimui gauti, ir dėl to neteisėtai jį gavęs, privalo šią paramą suteikusiai institucijai grąžinti 

neteisėtai gautos paramos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos paramos mokinių 

nemokamo maitinimo dydžio piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka. 

34. Dėl institucijų kaltės neteisėtai suteiktos paramos mokinių nemokamam maitinimui dydžio 

piniginės lėšos įstatymų nustatyta tvarka išieškomos iš kaltų asmenų. 

  

 

 

 

 

 

 


