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TAURAGĖS MARTYNO MAŢVYDO PROGIMNAZIJA 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 I.  BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2008, Nr. 63-2382; 

Nr. 149-6027; 2009, Nr. 153-6886), Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu (Žin., 2006, Nr. 130-4889; 

2008, Nr. 71-2701; Nr. 74-2861; 2009, Nr. 93-3963), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 (Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. vasario 19d. nutarimo Nr. 

171 redakcija) „Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas“, Tauragės rajono 

savivaldybės tarybos 2013-01-23 sprendimu Nr. 1-595, reglamentuoja nemokamo maitinimo 

organizavimą Tauragės M. Mažvydo pro gimnazijos mokiniams, kurie mokosi pagal 

priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio  ugdymo I dalies programas. 

2. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tikslas – užtikrinti, kad mažas pajamas turinčių 

šeimų mokiniai progimnazijoje gautų nemokamus pietus. Nemokamas maitinimas mokiniams 

skiriamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Tauragės 

rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir šios 

paramos skyrimo tvarkos aprašu.  

II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS 

3. Nemokamo maitinimo  progimnazijoje rūšys: 

3.1. pietūs;  

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMO ORGANIZAVIMAS  

4. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas toje mokykloje, kurioje jie mokosi, neatsižvelgiant 

į jų deklaruotą gyvenamąją vietą. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje 

pradedamas teikti nuo pirmos mokinio mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla naujai mokyklai 

pateikia  pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. 

5. Moksleiviui, kuriam buvo paskirtas nemokamas maitinimas, išvykus mokytis į kitą mokyklą, 

mokyklos, iš kurios moksleivis išvyko, vadovo įgaliotas  kuruojantis maitinimą pavaduotojas su 

socialiniu pedagogu  per tris dienas apie tai informuoja Socialinės paramos  skyrių, kuriame buvo 

priimtas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo. 

6. Progimnazijoje vykdoma  nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaita. Apskaitai 

naudojama Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazė. 



7.  Nemokamas maitinimas  mokiniams negali būti teikiamas pinigais. 

8. Nemokami pietūs organizuojami mokslo dienomis. Turint lėšų, leidus Savivaldybės 

administracijai, maisto produktų rinkinys, skirtas pietums , vadovaujantis Sveikatos ministerijos 

patvirtintu pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu, nemokamą maitinimą 

gaunantiems mokiniams švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus gali būti atiduodamas į 

namus. 

9. Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu  gali būti teikiamas progimnazijoje 

organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, jei šioms stovykloms neteikiamas 

finansavimas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų vasaros poilsio programų 

finansavimo tvarkos aprašą. 

10. Nemokamo maitinimo valgiaraščiai sudaromi ir patiekalai gaminami vadovaujantis Mokinių 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.  

Mokinių maitinimui progimnazijoje draudţiamos tiekti šias maisto produktų grupes: bulvių, 

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

šokoladas ir šokolado gaminiai; konditerijos gaminiai su glajumi, glaistu, šokoladu ar kremu; sūrūs 

gaminiai (kuriuose druskos daugiau kaip 1 g/100 g; sūryje ir mėsos gaminiuose – daugiau kaip 1,7 

g/100 g); maisto produktai bei kramtomoji guma su maisto priedais (šio Tvarkos aprašo 1 priedas); 

gėrimai, kurių sudėtyje pridėtinio cukraus daugiau kaip 5 g/100 g; gazuoti gėrimai; energetiniai 

gėrimai; 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, padažų 

koncentratai; rūkyta žuvis; konservuoti mėsos ir žuvies gaminiai (jie leidžiami bendrojo ugdymo 

įstaigose organizuojamų vasaros stovyklų metu ar sudarant maisto paketus į namus); nepramoninės 

gamybos konservuoti gaminiai; žlėgtainiai; mechaniškai atskirta mėsa ir jos gaminiai; subproduktai 

ir jų gaminiai (išskyrus liežuvius ir kepenis); maisto papildai; maisto produktai, pagaminti iš 

genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maisto produktai, į kurių sudėtį įeina 

GMO; maisto produktai, į kurių sudėtį įeina iš dalies hidrinti augaliniai riebalai; maisto produktai, 

neatitinkantys šio Tvarkos aprašo 2 priede nustatytų kokybės reikalavimų. 

IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO IŠLAIDŲ RŪŠYS  

11. Mokinių nemokamo maitinimo išlaidų rūšys: 

11.1.Išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį). 

11.2. Patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su 

mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, 

komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.). 

12. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam 

mokiniui nustatomas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų 

gamybai reikalingų produktų sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes Vyriausybės nustatyta  Mokinių 

nemokamo maitinimo mokyklose tvarka. 



13. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės 

vertės mokestį) skiriama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui 

(vienai dienai vienam mokiniui): 

13.1. 3,6 procento bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio suma pietums: suma pietums 5–8 

progimnazijos  klasių mokiniams -1.51 euro.; priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių 

mokiniams -1.32 euro. 

13.2. Patiekalų gamybos išlaidoms kompensuoti iš savivaldybės biudžeto skiriama 25 proc. lėšų 

nuo valstybės biudžeto skirtos specialios dotacijos sumos socialinei paramai mokiniams išlaidoms 

už įsigytus maisto produktus. 

V. NEMOKAMĄ  MAITINIMĄ  GAUNANČIŲ  MOKINIŲ  APSKAITA  IR  

PROCEDŪROS 

14. Savivaldybės Socialinės paramos skyrius ir seniūnijos priima prašymus- paraiškas dėl 

nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo, analizuoja mokinių, turinčių teisę į nemokamą 

maitinimą, poreikį ir sprendžia nemokamo maitinimo skyrimo klausimus. Sprendimas dėl 

nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Socialinė pedagogė  apie mokinių 

nemokamo maitinimo skyrimą ar nutraukimą informuoja klasių vadoves. 

15. Baigiantis kalendoriniam mėnesiui, progimnazijos vadovo įgaliotas asmuo (socialinė pedagogė)  

progimnazijos lėšomis paruošia kito mėnesio nemokamo maitinimo talonų komplektą kiekvienam 

nemokamą maitinimą gaunančiam mokiniui. Talonuose  turi būti  pažymėtas mokinio numeris, 

data, maitinimo  kaina.  Jie išdalinami klasių vadovėms. 

16. Klasių vadovės mėnesio nemokamo maitinimo talonų komplektus  kas savaitę išdalina 

nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams.  

17. Nemokamus pietus mokinys gali gauti panaudodamas   einamojo mėnesio nemokamo 

maitinimo taloną. 

18. Mokiniui susirgus ar dėl kitų priežasčių neatvykus į progimnaziją, maistas už tų dienų pietų 

talonus atiduodamas tik tada, jei mokinio tėvai ( globėjai) raštu kreipiasi į direktorių, jog maitinimą 

( pietus) ateis parsinešti patys arba pasveikęs  vaikas valgys du kartus per dieną ( ryte ir pamokų 

pabaigoje). 

19. Mokiniui, kuris mokosi namuose ir turi teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs 

(esant tėvų, globėjų (rūpintojų) raštiškam prašymui) gali būti atiduodami į namus. 

 

20. Jei mokinys serga ilgiau negu dvi savaites ir tėvai, globėjai (rūpintojai)   nepasinaudoja soc. 

paramas - žymima, kad  mokinys nevalgė. 

 

 21. Nemokamai maitinami mokiniai (esant tėvų, globėjų (rūpintojų) raštiškam         

 prašymui) gali atsiimti savo šeimos nario, nesančio tą  dieną progimnazijoje,  pietus.  



22. Mokiniams, kuriems skirta socialinė parama ( nemokami pietūs) išvykus į ekskursiją, kultūrinę 

pažintinę veiklą, gali būti sudaromi maisto produktų rinkiniai pietums, vadovaujantis Sveikatos 

ministerijos patvirtintu  pusryčių ir pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu. 

 23.Maistas neatiduodamas: 

 23.1.paskelbus ekstremalią padėtį, dėl kurios nevykdoma ugdomoji veikla progimnazijoje. 

 23.2.mokinys ugdomas sanatorinėje ligoninėje. 

 

24.  Per kito  mėnesio tris darbo dienas  socialinė pedagogė užpildo mokinių maitinimo žurnalą 

SPIS ir pateikia Socialinės paramos skyriui suderinti.  

 

25. Panaudoti mėnesio  nemokamo maitinimo  talonai  nurašomi paskutinę kalendorinio mėnesio 

dieną. Nemokamo maitinimo talonų nurašymo komisija pasirašo talonų sunaikinimo aktą. 

 

VI.   NEMOKAMO MAITINIMO  MOKINIAMS  ADMINISTRAVIMAS 

26. Progimnazijoje  už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas progimnazijos 

direktorius ir  maitinimo paslaugas teikianti įmonė. Direktorius atsako už valstybės ir Savivaldybės 

biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį, mokinių maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta 

tvarka. Jis  tvirtina su visuomenės sveikatos centru suderintą maitinimo valgiaraštį ir užtikrina, kad 

juo būtų vadovaujamasi. 

27.Progimnazijos direktoriaus paskiria asmenį, atsakingą už mokinių nemokamo maitinimo žurnalo 

pildymą; 

27.1.paskirtas asmuo atsako už nemokamai maitinamų mokinių mokykloje duomenų apskaitos 

tvarkymą, pildant mokinių maitinimo žurnalą. Užpildytą maitinimo žurnalą progimnazija pateikia 

savivaldybės Socialinės paramos skyriui suderinti pasibaigus kalendoriniam mėnesiui per kito 

mėnesio tris darbo dienas. Suderintas žurnalas pateikiamas savivaldybės Centralizuotos buhalterijos 

skyriui; 

27.2. paskirtas asmuo atsako už nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitos teisingumą; 

27.3. paskirtas asmuo atsako už teisingų duomenų pateikimą savivaldybės Centralizuotos 

buhalterijos ir Socialinės paramos skyriams nustatytu laiku; 

28. Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 

mokinių maitinimosi priežiūros komisija  prižiūri, kad vaikų nemokamas maitinimas būtų 

organizuojamas pagal Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro įsakymu,  reikalavimus; teikia kitą reikalaujamą informaciją apie 

mokinių nemokamo maitinimo organizavimą progimnazijoje. 

29. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pildo kartą per savaitę valgiaraščio ir mokinių 

maitinimo atitikties žurnalą. 

 



VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

30.  Progimnazijos Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimas, 

maitinimo kokybė aptariama ir įvertinama  direkciniuose  posėdžiuose, mokytojų taryboje, 

progimnazijos taryboje. 

31. Progimnazijos Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos  aprašą keičia, pildo ar naikina 

progimnazija vadovaudamasi Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimais. 

 


