
 

 

                        PATVIRTINTA 

Žemaičių Naumiesčio mokyklos darželio 

direktoriaus 2022 m. sausio 3  d. įsakymu 

Nr. (1.3) V1-2 

 

ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŽELIO 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMO ORGANIZAVIMO ir VYKDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Mokinių nemokamo maitinimo teikimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) reglamentuoja nemokamo maitinimo teikimą, mokinių maitinimo, apskaitos bei 

atsiskaitymo apie panaudotas lėšas organizavimą Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje. 

Nemokamas maitinimas Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje besimokantiems ugdytiniams 

skiriamas vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės socialinės paramos sprendimu dėl socialinės 

paramos mokiniams skyrimo.  

2.  Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokykloje-darželyje, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamosios vietos deklaraciją. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas 

naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokinio mokymosi dienos. Ankstesnė mokykla 

naujai mokyklai pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. 

3.  Aprašas parengtas vadovaujantis socialinės paramos mokiniams teikimo Šilutės 

rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

birželio 27 d. sprendimu Nr. T1-53 bei Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021 m. sausio 5 d. įsakymu „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti 

skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatyma” Nr. A1-16.   

4. Apraše vartojamos sąvokos: 

4.1 . Pietūs – tai Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje organizuojamas 

pagrindinis maitinimas.  

4.2 .Valgiaraštis – vienos dienos patiekiamų maisto produktų ir patiekalų sąrašas. 

4.3  Maisto davinys – Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964, 5 

priedą atitinkantys lengvai paruošiami maisto produktai, kurie išduodami už tam tikrą laikotarpį 

tėvams pateikus prašymą, ir yra supakuoti taip, kad būtų galima saugiai nešti. 

  

II SKYRIUS  

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS 

 

5. Maistas gaminamas mokyklos-darželio virtuvėje. 

6. Žemaičių Naumiesčio mokyklos-darželio nemokamo maitinimo rūšys:  

6.1 . pietūs; 

6.2 .pusryčiai ir pietūs -  Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje organizuojamose 

vasaros poilsio stovyklose; 

6.3 . maisto davinys. 

 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO FINANSAVIMAS  

 

7. Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios 

tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.  
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8. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo 

pridėtinės vertės mokestį) skiriamų lėšų dydis vienai dienai mokiniui nustatomas Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu patvirtintų pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų 

rinkinių sąrašu pagal nustatytas mokinių amžiaus grupes, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatyta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka ir turimas nemokamam mokinių 

maitinimui skirtas lėšas.  

9. Vienos dienos vieno mokinio pietums skiriama 1 euras ir 90 centų.  

10. Vasaros poilsio stovyklų metu mokiniai maitinami 2 kartus (pusryčiai ir pietūs), 

skiriama 4,00 eurų.                                                                                  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 

11. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus: 

11.1 . besimokantys pagal priešmokyklinio ugdymo; 

11.2 . besimokantys pagal pradinio ugdymo programas pirmoje ir antroje klasėje 

11.3 . jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam 

gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1.5 valstybės remiamų pajamų. 

12. 3-4 klasių mokiniams nemokamą maitinimą skiria Socialinės paramos skyrius. 

13. Mokiniams, kurie turi teisę į nemokamus pietus, skiriamas nemokamas maitinimas 

vasaros atostogų metu mokykloje-darželyje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje.  

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMO ORGANIZAVIMAS 

 

14. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir vykdymą mokykloje-

darželyje atsakingas mokyklos-darželio direktorius, socialinis pedagogas, maitinimo 

organizatorius. 

15. Mokyklos-darželio direktorius:  

15.1 . savivaldybės Socialinės paramos skyriaus gautą sprendimą, patvirtinantį 

mokinių teisę į nemokamą maitinimą, pateikia socialiniam pedagogui; 

15.2 . skiria socialinį pedagogą, atsakingą už nemokamo maitinimo apskaitą 

socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (- toliau SPIS); 

15.3 . įpareigoja mokyklos-darželio buhalterį(-ę) vykdyti finansinę nemokamo 

maitinimo lėšų apskaitą ir atskaitomybę; 

15.4 . tvirtina kasdieninį mokinių nemokamo maitinimo meniu; 

15.5 . rengia įsakymus mokinių nemokamam maitinimui organizuoti; 

15.6 . tvirtina nemokamo mokinių maitinimo registracijos žurnalą ir valgiaraščius.  

15.7 . iki kiekvienų kalendorių metų rugpjūčio 20 dienos sudaro, patvirtina ir pateikia 

per DVS „Kontorą“ Socialinės paramos skyriui, priešmokyklinio, pirmos ir antros klasės mokinių, 

kuriems skirti nemokami pietūs, sąrašą. 

16. Maitinimas Žemaičių Naumiesčio mokykloje-darželyje organizuojamas mokslo 

metų dienomis nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos ir vaikų vasaros stovyklos 

metu, jei šioms stovykloms teikiamas finansavimas pagal Šilutės rajono savivaldybės vaikų 

vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašą. 

17. Mokinių nemokamas maitinimas organizuojamas mokyklos-darželio valgykloje, 

laikantis nustatytų maisto saugos ir maisto tvarkymo reikalavimų.       

18. Socialinis pedagogas:   

18.1 . remdamasis Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos 

skyriaus sprendimais, mokslo metų pradžioje sudaro nemokamai maitinamų mokinių sąrašus, 

kurie mokslo metų eigoje, gavus naujus sprendimus, yra papildomi; 
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18.2 . atsako už lėšų poreikio mokinių nemokamam maitinimui bei kitos prašomos 

informacijos savalaikį ir teisingą pateikimą; 

18.3 . informuoja mokyklos-darželio bendruomenę apie nemokamo maitinimo 

organizavimo ir vykdymo pasikeitimus.  

18.4 . kiekvieną rytą pateikia nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičių 

maitinimo organizatoriui. 

19. Nemokamą  maitinimą gaunantiems mokiniams gaminami karšti pietūs pagal 

valgiaraštį. Mokiniai maitinami tik ugdymo įstaigoje.  

20. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, nuotolinio 

mokymo laikotarpiu išduodami maisto daviniai. 

21. Kai ugdytinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas, nėra pamokose dėl 

pateisinamų priežasčių, išskyrus atvejus, kai ugdytinis gydosi stacionariose sveikatos priežiūros ar 

reabilitacijos įstaigose, tėvų (globėjų) prašymu, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, maisto 

daviniai atiduodami tėvams. 

22. Maisto davinį sudaro Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964, 5 

priedą atitinkantys maisto produktai: pieno gaminiai, duona ir jos gaminiai, vaisiai ir daržovės, 

mėsa ir jos produktai, bakalėja, kiaušiniai. 

23. Nemokamo maitinimo maisto daviniais vykdymo žingsniai: 

23.1 . socialinis pedagogas sudaro nemokamą maitinimą gaunančių mokinių sąrašą. 

23.2 . maisto daviniai tiekiami kartą per dvi savaites. 

23.3 . socialinis pedagogas informuoja ugdytinių tėvus apie sprendimus, susijusius su 

maisto davinių išdavimu.  

23.4 . informacija  apie maisto davinių dalijimą skelbiama mokyklos-darželio 

interneto svetainėje. 

23.5 . maitinimo organizatorius užtikrina, kad maisto davinys atitinka sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos 

normas.         

23.6 . dalijami maisto daviniai turi būti supakuoti ir paruošti taip, kad būtų galima 

saugiai nešti.    

23.7 . maisto davinių saugojimui ir išdalijimui atsakingus asmenis direktorius skiria 

įsakymu. 

23.8 . maisto davinius pasiima tėvai. Esant rimtai priežasčiai, suderinus su tėvais, 

maisto davinį į namus mokykliniu autobusu pristato mokyklos-darželio direktoriaus įpareigotas 

asmuo. 

23.9 . nepaimti maisto daviniai atiduodami šeimoms, kurioms jie reikalingi (jei 

motina ar tėvas (globėjas, rūpintojas) vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau 

vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus ir kita).  

23.10 maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos 

priemones: medicinines veido kaukes, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Kas dvi valandas 

rankas turi plauti po tekančiu vandeniu su muilu ir dezinfekuoti jas specialiomis dezinfekcinėmis 

priemonėmis. 

23.10. dažniausiai liečiami paviršiai valomi drėgnu būdu ir dezinfekcinėmis 

priemonėmis.    

24. Mokyklos-darželio maitinimo organizatorius: 

24.1 . vadovaujasi Šilutės rajono visuomenės sveikatos biuro dietisto parengtais 

perspektyviniais valgiaraščiais.  

24.2 . Iš vakaro parašo valgiaraštį kitai dienai, pateikia direktoriui tvirtinti. 

Valgiaraštis numeruojamas. Jame užpildomos pietų skiltys. Poilsio stovyklos - pusryčių ir pietų. 

Parodoma piniginė išraiška, išeiga (porcijų skaičius).  
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24.3 . Maitinimo organizatorius išduoda reikiamus produktus, pasirašo. Virėjos, 

priėmusios maisto produktus, pasirašo po valgiaraščiu, griežtai laikosi valgiaraštyje nurodytais 

svoriais ir gamina tos dienos maistą porcijomis. 

25. Patikrintus, patvirtintus maitinimo žiniaraščius maitinimo organizatorius sega 

aplanke. Maitinimo organizatorius veda kiekinę ir suminę maisto apskaitą  programoje „Biudžetas 

VS“ maisto modulyje. 

26. Mokykloje-darželyje vykdoma griežta nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 

apskaita. Apskaitai naudojama Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazė. 

Šios sistemos naudojimas patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 

d. įsakymu Nr. A1-172 ,,Dėl socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir 

socialinės paramos šeimai  informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“. 

27. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokykloje-darželyje pagal 

kompetenciją prižiūri, kad ugdytinių maitinimas būtų organizuojamas pagal šį tvarkos aprašą. 

Specialistas kartą per savaitę pildo valgiaraščių ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą. 

Radęs neatitikimus informuoja direktorių. 

                 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Tvarka gali būti keičiama, papildoma, naikinama atsižvelgiant į Šilutės rajono  

savivaldybės tarybos sprendimus. 

29. Mokyklos-darželio nemokamo maitinimo teikimo organizavimo tvarkos aprašą 

tvirtina  direktorius. 

30. Valstybės biudžeto skirtų lėšų, skiriamų  vaikams nemokamam maitinimui ugdymo 

įstaigoje, tikslinio panaudojimo kontrolę atlieka Valstybės kontrolė, Savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnyba, Savivaldybės administracijos centralizuota Vidaus audito tarnyba.  

 

        


