
                                                                                                PATVIRTINTA 

 Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės  

 mokyklos direktoriaus 

 2022 m. rugsėjo 20 d. 

 įsakymu Nr. V-163 

 

KLAIPĖDOS  R.  VĖŽAIČIŲ  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimą mokykloje.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymo 2006 m. birželio 13 d.  Nr. X-686 (su visais pakeitimais), patvirtintu Klaipėdos 

rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-8 „Dėl Mokinių nemokamo 

maitinimo mokyklose tvarkos aprašo“ (su visais pakeitimais) bei 2020 m. sausio 24 d. Nr. V-76 

Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl Mokinių nemokamo 

maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais pakeitimais). 

3. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas toje mokykloje, kurioje mokinys 

mokosi, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos.  

4. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

  

II  SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO SĄLYGOS 

5. Nemokamas maitinimas skiriamas Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos 

Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio sprendimu dėl socialinės 

paramos mokiniams skyrimo. Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar 

pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, 

kurie skiriami nevertinant gaunamų pajamų. 

6. Lėšų nemokamam maitinimui skirtiems produktams vienam mokiniui vienai dienai 

įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) dydį nustato savivaldybės administracijos 

direktorius įsakymu. 

7. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo forma: pusryčiai, pietūs.  

8. Nemokamas maitinimas mokykloje organizuojamas tik mokslo dienomis. 

9. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas per vasaros atostogas, jeigu mokykloje 

organizuojama dieninė vasaros poilsio stovykla. 

 

III  SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

10. Socialinis pedagogas, kuris skirtas atsakingu už mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimo koordinavimą ir apskaitai vykdyti mokykloje, gavęs Klaipėdos rajono Savivaldybės 

administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio sprendimą dėl 

socialinės paramos mokiniams skyrimo, informuoja klasių vadovus, mokinius, sudaro vardinį 

mokinių, turinčių teisę į nemokamą maitinimą, sąrašą ir teikia jį mokyklos valgyklai. Socialinės 

paramos informacinėje sistemoje (www.spis.lt) pildo mokinių, kuriems skirtas nemokamas 

maitinimas, žurnalą, suderinęs su Tamo dienyno ir valgyklos vyr. vyrėjo duomenimis, kurį iki 

kiekvieno mėnesio 7 d. pateikia mokyklos administracijai. Skaičiuoja lėšas kitam mėnesiui 

atsižvelgiant į praėjusio mėnesio lėšų likutį ar trūkumą, kurį suderina su Klaipėdos rajono švietimo 

centro centralizuotos biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus buhalteriu. 

 



11. Mokiniai nemokamai maitinami šia tvarka: 

11.1. 1, 3, 5 klasių mokiniai maitinami po 2 pamokų; 

11.2. 2, 4, 6, 7 klasių mokiniai maitinami po 3 pamokų;  

11.2. 8-10 klasių mokiniai maitinami po 4 pamokų;  

11.3. Priešmokyklinių grupių mokiniai maitinami 3 kartus per dieną (vadovaujantis 

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T11-342, 11.2. 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse 2,23 Eur, nemokamas maitinimas dengiamas 2,10 

Eur patvirtintu Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-8 

„Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo“). 

12. Klasių vadovai supažindina mokinių tėvus su šiuo Aprašu  pirmojo klasės 

susirinkimo metu rugsėjo mėnesį ir vėliau pagal poreikį.  

13. Mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, neatvykus į mokyklą, apie tai 

klasės vadovas (jam nesant socialinis pedagogas) informuoja vyr. virėją, kuris informaciją pažymi 

nemokamo maitinimo žiniaraštyje. 

14. Mokiniui, kuriam skirtas nemokamas maitinimas, išduodami patiekalai pagal dienos 

meniu. Vyr. virėjas valgančius priešmokyklinio ugdymo, pirmos ir antros klasės mokinius pažymi 

nemokamo maitinimo žiniaraštyje, į kasą įmuša atitinkamą sumą. 3-10 klasių mokiniai pasiimdami 

nemokamą maitinimą pateikia moksleivio pažymėjimą. Jei mokinys neturi moksleivio pažymėjimo 

ar neateina tą dieną pavalgyti, tai nemokamam maitinimui skirti pinigai kortelėje anuliuojasi ir už tą 

dieną nemokamas maitinimas nebus grąžinamas (išskyrus atvejus, kai mokinio pažymėjimai dar 

gaminami arba dėl techninių nesklandumų neveikia). 

15. Priešmokykliniame ugdyme, pirmoje ir antroje klasėje, mokiniams neatvykusiems 

į ugdymo įstaigą, už nelankytas dienas maitinimas nebus grąžinamas. Nemokamas maitinimas, 

turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Sveikatos 

ir socialinės apsaugos skyriaus Socialinės paramos poskyrio sprendimu dėl socialinės paramos 

mokiniams skyrimo, mokiniui neatvykus į mokyklą dėl ligos, karantino, ekstremalios situacijos, 

ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti išduodamas 

socialinę paramą gaunančioms šeimoms maisto daviniais arba patiekalais. 

16. Jei mokinys į renginį ar ekskursiją išvyksta mokyklos direktoriaus įsakymu, tai 

maistą už skirtą sumą sausu daviniu ar karštais patiekalais pasiima mokinys prieš kelionę arba 

kelionės dieną. Apie nemokamai maitinamų mokinių išvykimą klasės vadovas prieš dieną informuoja 

valgyklos vyr. virėją. 

17. Mokiniui pakeitus mokyklą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną ankstesnės mokyklos 

administracija raštu informuoja apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą naujos mokyklos 

administraciją ir savivaldybės administraciją, kuri priėmė sprendimą dėl socialinės paramos 

mokiniams skyrimo. Būtina nurodyti šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę ir asmens kodą. 

Dokumentą pasirašytą saugiu elektroniniu parašu mokyklos administracija pateikia naudojantis 

dokumentų valdymo sistema. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti 

nuo kitos darbo dienos po to, kai pažyma buvo gauta mokykloje. 

18. Mokyklos administracija sudaro mokinių, kurie mokosi pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, sąrašus, kuriuos 

importuoja Socialinės paramos informacinėje sistemoje. Šį sąrašą patvirtina ir pateikia (pasirašytą 

saugiu elektroniniu parašu) naudojantis dokumentų valdymo sistema skyriui atsakingam už socialinės 

paramos teikimą, iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 d. 

19. Mokyklos direktorius iki einamojo mėnesio 7 d. pateikia informaciją apie lėšų 

poreikį mokinių nemokamam maitinimui bei nemokamo maitinimo žurnalą pasirašytą saugiu 

elektroniniu parašu skyriui atsakingam už socialinės paramos teikimą naudojantis dokumentų 

valdymo sistema; atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų nemokamam maitinimui, 

panaudojimą pagal paskirtį, mokinių nemokamo maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

teikia reikalingą informaciją apie mokinių nemokamo maitinimo organizavimą. 

                   ______________________________________ 


