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   PATVIRTINTA 
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės 
mokyklos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. 
įsakymu Nr. V-86 

 
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO BIRŽŲ R. 

NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLJE  TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo (pietūs, pusryčiai, pavakariai, vakarienė, 
mokinių maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse stovyklose, mokinių maitinimas 
mokinių atostogų metu) organizavimo tvarką Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje 
mokykloje naudojant šiam tikslui valstybės biudžeto lėšas ir įstatymų numatyta tvarka gautas lėšas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 
įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Lietuvos 
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, Lietuvos 
Respublikos Švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose socialinę paramą 
mokiniams, vartojamas sąvokas. 

3. Aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi Biržų r. Nemunėlio Radviliškio 
pagrindinėje mokykloje (toliau – Mokykla) pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. 

4. Mokinių nemokamo maitinimo rūšys yra šios – pusryčiai, pietūs, pavakariai, 
maitinimas mokykloje organizuojamose vasaros poilsio stovyklose. 

5. Mokinių teisė į nemokamą maitinimą ir nemokamo maitinimo skyrimo sąlygos                                                                                             
nustatytos Biržų rajono savivaldybės tarybos patvirtintame Kreipimosi dėl socialinės paramos 
mokiniams tvarkos apraše ir šiame Apraše.  
 

II SKYRIUS 
NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS MOKYKLOJE, 

APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ 
 

6. Nemokamas maitinimas teikiamas mokykloje darbo dienomis pagal mokyklos 
direktoriaus patvirtintą maitinimo grafiką.  

7. Mokykloje direktoriaus įsakymu skiriamas asmuo, atsakingas už nemokamo 
maitinimo organizavimą Mokykloje.  

8. Mokyklos buhalteris: 
8.1. Vykdo finansinę nemokamo maitinimo lėšų apskaitą ir atskaitomybę; 
8.2. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą 

panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka; 
8.3. iki kito mėnesio 5 dienos už panaudotas lėšas atsiskaito Savivaldybės administracijos 

Buhalterinės apskaitos skyriui; 
8.4. iki kito mėnesio 10 dienos Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos 

skyriui teikia ketvirčio ir metų ataskaitas apie panaudotas nemokamam maitinimui skirtas lėšas; 
8.5. teikia duomenis Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriui apie lėšų poreikį 

nemokamam maitinimui ateinančiais metais. 
9. Asmens, atsakingo už nemokamo maitinimo organizavimą Mokykloje funkcijos: 
9.1. kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, ir maitinimo organizavimo patalpų higienos normų reikalavimus;  



 2 

9.2. kreipimąsi dėl teisės gauti nemokamą maitinimą organizuoja vadovaudamasis 
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 10 straipsniu ir informuoja apie tai 
mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus);  

9.3. gavęs Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus raštu sprendimą arba 
žodinį pranešimą telefonu iš socialinės paramos skyriaus dėl socialinės paramos mokiniams 
skyrimo (neskyrimo), informuoja mokinius (jo tėvus, globėjus, rūpintojus), klasių vadovus ir 
suderina su maitinimo paslaugas vykdančia įmone mokykloje nemokamai maitinamų mokinių 
skaičių; 

9.4. vykdo nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitą, šalina pasitaikančius 
piktnaudžiavimo atvejus (parduodamas ar niokojamas maistas ir pan.); 

9.5. atsako už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje, Mokinių nemokamo 
maitinimo registravimo registro pildymą socialinės paramos informacinės sistemos SPIS 
internetiniame puslapyje; 

10. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai 
dienai vienam mokiniui nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 
vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais lėšų, skiriamų vienai dienai 
vienam mokiniui, dydžiais ir patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų 
produktų rinkinių sąrašu pagal nustatytas mokinių amžiaus grupes. 

 
III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS 
 

11. Nemokamas maitinimas skiriamas pagal vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai 
gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnamečio mokinio ar nepilnamečio mokinio, kuris yra susituokęs 
arba emancipuotas, mokinio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turinčio tėvų (globėjų, 
rūpintojų) sutikimą, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (toliau – Pareiškėjas) 
prašymą-paraišką Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka. 

12. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į savivaldybės, kurios 
teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka 
deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų 
apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į 
gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai 
gyvena, arba Mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, 
administraciją arba per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Patvirtintame 
prašyme-paraiškoje pareiškėjas apie save ir bendrai gyvenančius asmenis nurodo šiuos duomenis: 
vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą. 

13. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, Pareiškėjas gali 
kreiptis nuo tų metų rugpjūčio 1 dienos, o kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo 
kalendorinių metų pradžios – nuo prieš tai einančių metų gruodžio 1 dienos. 

14. Mokiniams, kurie mokosi Mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar 
pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje nemokami pietūs skiriami pagal Pareiškėjo 
pateiktą prašymą-paraišką, nevertinant gaunamų pajamų. 

15. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: 
24.1  toje Mokykloje, kurioje mokosi, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą; 
24.2 vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vaikų vasaros poilsio stovyklose, 

išskyrus tuos atvejus, kai yra skirtos lėšos šių stovyklos dalyvių maitinimui iš kitų finansavimo 
šaltinių. 

16. Mokiniams nemokamas maitinimas gali būti skiriamas kai yra šios aplinkybės: 
16.1. mokinys mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, ikimokyklinio ugdymo mokykloje ar 

pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, 
įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą; 
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16.2. vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam 
asmeniui (toliau – Vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 
remiamų pajamų dydžio arba Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 
valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio 
asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina 
ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar 
bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. 

17. Mokiniui pakeitus Mokyklą, ankstesnės Mokyklos administracija naujos Mokyklos 
administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, 
paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos 
formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja Pareiškėjo 
gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė Mokyklą. Šioje 
pažymoje Mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, 
gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje Mokykloje pradedamas 
teikti nuo kitos darbo dienos, kai pažyma buvo gauta Mokykloje. 

18. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.  
19. Nemokami pusryčiai, pietūs ir pavakariai organizuojami Mokykloje mokslo metų 

(ugdymo) dienomis. 
20. Mokiniui gydantis ligoninėje ar sanatorijoje, mokykla nemokamo maitinimo neteikia. 
21. Nemokami pusryčiai ir pietūs neteikiami nelankant pamokų.  
22. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs (pusryčiai, 

pavakariai), esant Pareiškėjo prašymui bei vadovaujantis Mokyklos direktoriaus įsakymu, gali būti 
atiduodami į namus tik tuo laikotarpiu, kai mokinio nėra pamokose dėl pateisinamų priežasčių. 

23. Esant būtinybei pagal mokyklos galimybes nemokamas maitinimas gali būti teikiamas 
mokiniams, dalyvaujantiems prevencijos programų veikloje, išvykose, turistiniuose žygiuose ir kt. 
Organizuojant pažintinę kultūrinę, meninę, kūrybinę veiklą už mokyklos ribų, nemokamą maitinimą 
gaunantiems mokiniams gali būti skiriamas maisto davinys. 

24. Lietuvoje paskelbto karantino laikotarpiu tęsiamas nemokamą maitinimą mokiniams, 
ugdomiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 
programas, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas, formuojant 
sausus davinius ir organizuojant jų išdavimą; 

24.1. už maisto  davinio  paruošimą  ir  pristatymą  paramos  gavėjui  atsako 
 maitinimo  paslaugos tiekėjai.  

 
IV SKRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

25. Nemokamo maitinimo skyrimo tikslu renkami asmens duomenys tvarkomi 
vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentu (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (OL 2016 L 
119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

26. Renkami asmens duomenys saugomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatyme nustatytais terminais. 
 

 
 
 

PRITARTA: 
Mokytojų tarybos 2020 m. vasario 18 d.  
Protokoliniu nutarimu Nr. PT – 1  
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