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JONIŠKIO R. GASČIŪNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje tvarkos 
aprašas (toliau – tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos 
mokiniams įstatymu (toliau – Įstatymas), Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono 
mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. 
sprendimu Nr. T-89 (2019 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-35 redakcija su pakeitimais, padarytais 
2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-211 ir 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-19) ir 
reglamentuoja mokinių (toliau – mokinys) nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje, 
naudojant šiam tikslui iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių 
biudžetams skirtas lėšas ir savivaldybės biudžeto lėšas. „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo 
Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2. Šis aprašas taikomas mokiniams, kurie 
mokosi Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje pagal bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio) ar 
priešmokyklinio ugdymo programas. 

 
II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

3. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu 
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 
(toliau – VRP) dydžio. 

3.1.  Į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra 
mažesnės kaip 2 VRP dydžiai: 

3.1.1. kai šeimos nariai turi sveikatos problemų, bet neįgalumas nenustatytas; 
3.1.2. kai mokinys arba vienas iš tėvų yra neįgalus; 
3.1.3. kai šeimoje yra tik vienas iš tėvų; 
3.1.4. kai vienas iš tėvų dirba, o kitas mokosi (studijuoja); 
3.1.5. kai mokosi trys ir daugiau tos pačios šeimos vaikų; 
3.1.6. kai vaikus augina pensinio amžiaus asmenys; 
3.1.7. atsiradus šeimoje papildomų išlaidų dėl ligos, maitintojo netekimo ar nelaimingo 

atsitikimo (po gaisro ar kita); 
3.2. į nemokamus pusryčius išskirtiniais atvejais: 
3.2.1 atsižvelgiant į seniūnijos socialinio darbuotojo surašytą bendrai gyvenančių asmenų 

gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per 
mėnesį mažesnės kaip 1 VRP dydžio, Socialinės paramos teikimo komisijos sprendimu naudojant 
iki 2 procentų Socialinės paramos mokiniams įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse numatytų lėšų; 

3.2.2. jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką. 
3.3. Nemokami pusryčiai skiriami Joniškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu, kurio projektą, remdamasis Joniškio rajono savivaldybės socialinės paramos 
teikimo komisijos (toliau – komisija) išvada, rengia Socialinės paramos ir sveikatos skyrius; 
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3.4. į nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse 

vasaros poilsio stovyklose, kai mokiniai atitinka šio skyriaus 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytas sąlygas. 
 

III. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

4. Nemokamas maitinimas mokyklos mokiniams skiriamas nepriklausomai nuo jų 
gyvenamosios vietos.  

5. Jei socialinė parama mokiniui būtina, o mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) nesikreipia 
dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos 
savivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams 
skirti. Tokiu atveju mokykla teikia rekomendaciją.  

6.  Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas:  
6.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;  
6.2. nuo kitos dienos, kai mokykla gauna informaciją apie priimtą sprendimą, iki mokslo 

metų pabaigos;  
6.3. vasaros atostogų metu mokykloje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose. 
7. Mokiniai maitinami darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.30 val. 
7.1. Pusryčiais nuo 8.00 iki 9.00 val.; 
7.2. Pietumis: ikimokyklinė grupė 12.30; priešmokyklinė grupė  ir 1 klasė 9.30–10.00; 2-4 klasės 
10.45–11.15; 5-7 klasės 11.15–11.45; 8-10 klasės 11.45–12.15;  
8. Mokiniui pakeitus mokyklą, dėl nemokamo maitinimo naujoje mokykloje ankstesnioji 

mokykla pateikia pažymą naujai mokyklai apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. Ši 
informacija pateikiama Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus darbuotojui. Nemokamas 
maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. 

9. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs (pusryčiai) ar 
maisto paketai įstaigos vadovo sprendimu (įsakymu), kai tėvai prašo, gali būti atiduodami į namus 
tik tuo laikotarpiu, kai mokinio nėra pamokose dėl pateisinamų priežasčių (mokosi namuose, serga 
ar kitais ypatingais atvejais). 

10. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 
 

IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS IR FINANSAVIMAS 
 

11. Nemokamo maitinimo Gasčiūnų pagrindinėje mokykloje rūšys: 
11.1. Pusryčiai. 
11.2. Pietūs. 
11.3. Maitinimas organizuojamas dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 
12. Nemokamas maitinimas mokiniams finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios 

tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, savivaldybių biudžetų, įstatymų nustatyta tvarka gautų 
kitų lėšų. 

V. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMAS 

13. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam 
mokiniui, įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį, nustatomas savivaldybės administracijos 
direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu, vadovaujantis Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai 



3 
 

 
reikalingų produktų rinkinių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, pagal 
mokinių amžiaus grupes, atsižvelgiant į švietimo įstaigų direktorių prašymus. 

      14. Mokinių nemokamo maitinimo kainas savo įsakymu nustato Joniškio rajono savivaldybės 
administracijos direktorius. 

 
 

VI. PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

15. Mokyklos direktorius atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir 
maitinimo kokybę, nemokamam maitinimui skirtų lėšų panaudojimą. 

16. Mokyklos direktorius: skiria atsakingą asmenį už nemokamo maitinimo organizavimą 
mokykloje;  

16.1. įpareigoja mokyklos buhalterį vykdyti finansinę nemokamo maitinimo lėšų apskaitą 
ir atskaitomybę;  

16.2. patvirtina mokyklos mokinių nemokamo maitinimo tvarką bei valgiaraštį; 
16.3.  pasirašo nemokamo maitinimo ataskaitose.  
17. Asmuo, atsakingas už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą: 

              17.1. laiku ir teisingai registruoja duomenis apie suteiktą nemokamą maitinimą mokiniams 
Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS); 

17.2. Kiekvieną dieną atsakingas darbuotojas pildo mokinių nemokamo maitinimo 
žiniaraštį ir suveda informaciją į internetinį mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą. 
              17.3. kas mėnesį Socialinės paramos ir sveikatos skyriui iki kito mėnesio 5 dienos pateikia 
mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą, pasirašytą atsakingo asmens ir patvirtintą 
mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu; 

17.4. teikia bendruomenei informaciją, reikalingą socialinei paramai gauti; 
17.5. laiku informuoja Socialinės paramos ir sveikatos skyrių apie pasikeitusias 

aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą mokiniams. 
17.6. pateikia teisingą informaciją, reikalingą teisei į socialinę paramą mokiniams 

nustatyti; 
17.7. rengia informaciją apie nemokamą maitinimą bei pasirašo nemokamo maitinimo 

ataskaitose. 
18. Valgyklos vedėjas:  
18.1. vykdo nemokamą maitinimą;  
18.2. veda nemokamai maitinamų vaikų apskaitą. 
19. Mokyklos buhalteris:  
19.1. rengia informaciją Socialinės rūpybos skyriui apie nemokamo maitinimo lėšų 

panaudojimą;  
19.2. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą 

panaudojimą ir apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka;  
20. Mokyklos visuomenės priežiūros specialistas pagal kompetenciją prižiūri, kad mokinių 

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. 
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VII SKYRIUS 
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU  
 

21. Ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu sustabdžius          
ugdymo organizavimo procesą mokykloje, nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams        
nemokamas maitinimas teikiamas aprūpinant juos maisto produktais. 

22. Mokyklos direktoriaus paskirti asmenys, atsakingi už nemokamo maitinimo mokykloje          
organizavimą ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu: 

22.1. peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje,          
sąrašus, papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius telefono numerius; 

22.2. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus         
(globėjus, rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos,        
ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį);  

22.3. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto          
davinį (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas           
organizuojamas išduodant maisto davinius), sudaro mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašus,          
papildomai informuoja, ar šeima turi galimybę atsiimti maisto davinį mokykloje; 

22.4. bendradarbiauja su maitinimo paslaugos teikėjais: kartu su visuomenės sveikatos          
priežiūros specialistu, dirbančiu mokykloje, koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį nustatytoms          
vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms ir patvirtintą nemokamam maitinimui skiriamų         
lėšų sumą, aptaria maisto davinių išdavimo periodiškumą; atsižvelgdami į Maisto veterinarijos           
tarnybos specialistų nurodymus ir rekomendacijas teikia pasiūlymus mokyklos direktoriui, dėl          
maisto produktų pristatymo laiku ir maisto davinių įvairovės; 

22.5. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą (jei           
ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas          
išduodant maisto davinius) pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar kitu būdu. Jeigu             
šeima neturi galimybės atsiimti maisto davinio mokykloje, suderina maisto davinių pristatymo į            
mokinio namus ar kitą vietą laiką. Koordinuoja informacijos dėl maisto davinių išdavimo skelbimą             
mokyklos interneto svetainėje; 

22.6. periodiškai (kas savaitę) išduoda maisto davinius mokinių tėvams (globėjams,          
rūpintojams) ar mokiniams. Jeigu šeima neturi galimybės atsiimti maisto davinį mokykloje,           
suderinę laiką su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja maisto davinio pristatymą į            
namus ar kitą iš anksto suderintą vietą mokykliniu autobusu ar kitu būdu; 

22.7. mokinių nemokamo maitinimo procese dalyvauja socialiniai darbuotojai, dirbantys su          
socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, ar atvejo vadybininkai, kurie bendradarbiauja su mokykla           
spręsdami vaikų maitinimo klausimus, padeda organizuoti ir (ar) patys dalyvauja maisto davinių            
dalijimo procese ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, teikia           
siūlymus mokyklai nemokamo maitinimo organizavimo klausimais ir rūpinasi, kad maisto daviniai           
mokiniams, augantiems socialinę riziką patiriančiose šeimose, būtų vartojami pagal paskirtį. 

23. Maisto davinius dalijantiems mokyklos darbuotojams rekomenduojama laikytis šių          
taisyklių:  
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23.1. nuolat naudoti apsaugos priemones (respiratorius, kaukes, veido skydelius, vienkartines          

pirštines ir dezinfekcinį skystį);  
23.2. dalijimo metu nerekomenduojama maisto davinius dėti į atsineštus maišelius ar indus.            

Maisto daviniai turėtų būti iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti;  
23.3. ne rečiau kaip kas 2 val. kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu               

ir dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; 
23.4. dalijimo vietoje dažniausiai liečiami paviršiai (durų rankenos, paviršiai, ant kurių           

dedami maisto produktai, ir t. t.) dažniau nei įprastai turi būti valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir                  
dezinfekcinėmis priemonėmis; 

23.5. jeigu įmanoma, maisto davinius, iš anksto suderinus su gavėjais, į namus pristatyti             
paliekant juos prie gavėjų durų. Jeigu maisto davinių į namus pristatyti neįmanoma, esant galimybei              
ir palankioms oro sąlygoms vengti maisto davinius dalyti patalpose. Tam tikslui lauke reikėtų             
pastatyti stalus ir ant jų sudėti maišelius su maisto daviniais, kuriuos tėvai (globėjai) ar pilnamečiai               
mokiniai galėtų pasiimti; 

23.6. kitų taisyklių, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino metu 
nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 
sprendimais. 

 
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
24. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui mokykloje, 

tikslinio naudojimo kontrolę atlieka valstybės ir savivaldybės kontrolės institucijos.  
25. Tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos interneto svetainėje. 

                                                         _________________________________  

 


