
                                                                      PATVIRTINTA 

                                                                      Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 

                                                                      direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. VĮ-234 

 

PANEVĖŽIO ALFONSO LIPNIŪNO PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių nemokamas maitinimas progimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Panevėžio miesto Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-158 „Dėl 

socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr.1-249 

redakcija). 

2. Nemokamo maitinimo rūšys – pusryčiai, pietūs, maitinimas progimnazijoje organizuojamose 

dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

 

 II SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS 

 

3. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas:  

3.1. neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą; 

3.2. vasaros atostogų metu progimnazijoje organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje;  

3.3. mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, 

nemokami pietūs skiriami be atskiro pareiškėjų kreipimosi į Socialinių reikalų skyrių. Jeigu šios 

paramos poreikio nėra, vienas iš mokinių tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių 

asmenų gali informuoti (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) progimnazijos 

administraciją apie šios paramos atsisakymą, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, asmens kodą 

(jeigu nėra asmens kodo, - gimimo datą) ir patvirtindamas, kad atsisako skirtos paramos. Jeigu 

atsisakius paramos atsirado jos poreikis, vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių 

pilnamečių asmenų gali kreiptis (tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis) į 

progimnazijos administraciją dėl šios paramos skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, 

asmens kodą (jeigu nėra asmens kodo, - gimimo datą) ir datą, nuo kada parama turi būti skiriama; 

3.4. progimnazijos administracija, gavusi informaciją iš progimnazijos pedagogų, socialinio 

pedagogo ir (ar) bendruomenės atstovų apie tai, kad socialinė parama mokiniui galimai reikalinga, 

bet nepaskirta, raštu informuoja Socialinių reikalų skyrių dėl poreikio įvertinti bendrai gyvenančių 

asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir teikti socialinę paramą mokiniams. Rašte 

nurodoma mokinio ir jo tėvų ar laikinųjų globėjų ar rūpintojų tėvų prašymu vardai ir pavardės, 

gimimo datos, deklaruotos ir faktinės gyvenamųjų vietų adresai ir priežastys, dėl kurių mokiniui 

būtina socialinė parama mokiniams. Progimnazija, kurios steigėjas yra Panevėžio miesto 

savivaldybės taryba, raštas siunčiamas per Dokumentų tvarkymo ir apskaitos dokumentų valdymo 

sistemą „Avilys“.  



4. Nemokamas maitinimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos patvirtintu Mokinių maitinimo organizavimo Panevėžio miesto savivaldybės bendrojo 

lavinimo mokyklose tvarkos aprašu ir  SPIS Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalu. 

5. Nemokamas maitinimas teikiamas:  

5.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos, jei sprendimas dėl 

socialinės paramos mokiniams skyrimo progimnazijoje gautas iki mokslo metų pradžios;  

5.2. nuo kitos darbo dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gavimo 

progimnazijoje dienos iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos;  

5.3. progimnazijoje organizuojamose vaikų vasaros stovyklose, jeigu paskutinį mokslo metų 

ugdymo proceso mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą vertinant pajamas, be 

atskiro prašymo-paraiškos nuo progimnazijos organizuojamos vaikų vasaros stovyklos pradžios. 

Jeigu teisė gauti nemokamą maitinimą vertinant pajamas atsirado vėliau, progimnazijos 

organizuojamose vaikų vasaros stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo 

prašymą-paraišką nuo kitos dienos, kai buvo gauta informacija apie priimtą sprendimą dėl 

socialinės paramos mokiniams skyrimo progimnazijoje. 

6. Nemokamas maitinimas mokiniui nebeteikiamas nuo kitos darbo dienos, kai progimnazijoje buvo 

gautas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo.  

7. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir teikimą progimnazijoje atsako progimnazijos 

direktorius. 

8. Progimnazijos, organizuojančios nemokamą maitinimą, direktorius: 

8.1. skiria socialinį pedagogą atsakingą už Mokinių nemokamo maitinimo žurnalo SPIS posistemėje 

Socialinė parama mokiniams priežiūrą, tvarkymą (tikrinimą ir pildymą kiekvieną darbo dieną) ir 

mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėse, kuriems 

skiriami nemokami pietūs, nevertinant gaunamų pajamų, sąrašo sudarymą SPIS posistemės 

Socialinė parama mokiniams pagalba bei jo pateikimą Socialinių reikalų skyriui iki kiekvienų 

kalendorinių metų rugpjūčio 20 dienos (atsakingo asmens vardas ir pavardė, kontaktinio telefono 

numeris ir elektroninio pašto adresas raštu pateikiami Socialinių reikalų skyriui); 

8.2. skiria progimnazijos vyriausiąjį buhalterį atsakingą už biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir 

patirtų sąnaudų ataskaitos ir išlaidų sąmatos pildymą ir pateikimą iki kito mėnesio 5 dienos 

Socialinių reikalų skyriui per DVS „Avilys“ Panevėžio miesto savivaldybės dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ tvarkos aprašo nustatyta tvarka; 

8.3. skiria socialinį pedagogą atsakingą už informacijos teikimą apie nemokamo maitinimo skyrimo 

sąlygas mokinių tėvams. 

9. Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai 

vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

patvirtintu pusryčių, pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių 

amžiaus grupes. 

10. Mokinių nemokamam maitinimui reikalingiems produktams įsigyti vienai dienai vienam 

mokiniui (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) dydis yra tvirtinamas Panevėžio 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.  

11. Patiekalų gamybos išlaidoms (maitinimo paslaugų, teikėjų, darbuotojų, tiesiogiai susijusių su 

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

komunalinių paslaugų išlaidos, ryšių, transporto išlaidos) skiriama 30 procentų maisto produktams 

įsigyti skirtų lėšų. 



12. Nemokamo maitinimo teikimo laikotarpiu mokiniui pakeitus mokyklą, Socialinių reikalų 

skyrius pagal gautą iš buvusios mokyklos informaciją arba pagal duomenis iš Mokinių registro 

priima sprendimą dėl socialinės paramos nutraukimo ir priima naują sprendimą dėl socialinės 

paramos mokiniams skyrimo naujoje mokykloje. 

13. Vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

14. Turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui, dėl pateisinamos priežasties 

neatvykusiam į mokyklą (dėl ligos, mokymo namuose), šiltas maistas (pusryčiai, pietūs) ar maisto 

davinys tėvų raštišku prašymu (Priedas Nr. 1, 2) gali būti atiduodamas į namus. Šis punktas 

netaikomas mokiniui, jei jis gydomas ligoninėje ar išvykęs į sanatoriją. 

15. Mokiniui, neatvykusiam į progimnaziją be pateisinamos priežasties, nemokamas maitinimas 

neorganizuojamas. 

 

III SKYRIUS 

TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

16. Progimnazijos direktorius: 

16.1. atsako už nemokamo maitinimo organizavimą; 

16.2. tvirtina mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašą. 

17. Progimnazijos vyriausiasis buhalteris atsako: 

17.1. už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą ir 

apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka; 

17.2. už teisingą mėnesio biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaitos ir išlaidų 

sąmatos dėl lėšų pervedimo pildymą ir pateikimą iki kito mėnesio 5 dienos Socialinių reikalų 

skyriui per DVS „Avilys“.  

18. Socialinis pedagogas: 

18.1. atsako už Socialinių reikalų skyriui reikalingos informacijos apie mokinių, kuriems būtina 

socialinė parama, kai mokinio tėvai dėl jos nesikreipia, pateikimą; 

18.2. informuoja Socialinių reikalų skyrių per DVS „Avilys“ apie pasikeitusias aplinkybes, 

turinčias įtakos socialinei paramai mokiniams gauti, ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga 

informacija arba ji yra nuslėpta; 

18.3. atsako už pirmų ir antrų klasių mokinių, kuriems skiriami pietūs, sąrašo sudarymą SPIS 

posistemės Socialinė parama mokiniams pagalba, jo patvirtinimą ir pateikimą per DVS „Avilys“ 

Socialinių reikalų skyriui iki kiekvienų kalendorinių metų rugpjūčio 20 d.; 

18.4. atsako už informacijos apie mokinius, išvykusius mokytis į kitas mokyklas, teikimą Socialinių 

reikalų skyriui; 

18.5. pildo Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą, kiekvieną darbo dieną tikrina 

duomenis. Iki kito mėnesio 5 dienos pateikia direktoriaus patvirtintą Mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalą progimnazijos vyriausiajam buhalteriui; 

18.6. apie nemokamo maitinimo skyrimą ar nutraukimą informuoja progimnazijos maitinimo 

įmonės direktorių ar vedėją, 1-8 klasių vadovus; 

18.7. vykdo Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalo (SPIS) pildymo priežiūrą. 

18.8. atsako už maitinimo talonų parengimą, pateikimą 3-4, 5-8 klasių mokiniams. Talonai 

mokiniams yra dalinami kiekvieno mėnesio pirmą dieną. 3-4 klasių mokinių nemokamo maitinimo 

talonai atiduodami 3-4 klasių vadovėms. 5-8 klasių mokiniams talonai atiduodami į rankas. 1-2 

klasių mokiniai maitinami vadovaujantis mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalu, 1-2 

klasių vadovės žurnale žymi lankomumą; 



18.9. kiekvieną darbo dieną maitinimo įmonės vedėjas pildo mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalą; 

18.10. kiekvienos darbo dienos mokinių nemokamo maitinimo talonus maitinimo įmonės vedėjas 

perduoda socialiniam pedagogui; 

18.11. nemokamo maitinimo talonai saugomi tris metus progimnazijoje.  

19. Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kontroliuoja, kad maitinimas būtų 

organizuojamas pagal patvirtintus ir suderintus valgiaraščius. 

 

IV SKYRIUS  

NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 

 

20. Nemokamas maitinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbto karantino, ekstremalios 

situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu organizuojamas vadovaujantis Panevėžio 

miesto savivaldybės tarybos patvirtintais Mokinių maitinimo organizavimo Panevėžio miesto 

savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo nustatytais būdais, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašu. 

21. Ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, laikinai organizuojant 

ugdymą nuotoliniu būdu nemokamas maitinimas mokiniams progimnazijoje teikiamas:  

21.1. išduodant maisto davinį;  

21.2. 1-8 klasių vadovai informuoja mokinių tėvus apie maisto davinių ekstremalios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu, išdavimo sąlygas iki ekstremalios situacijos, 

ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos. Informacija teikiama 

progimnazijos elektroninio dienyno žinutėmis ar tėvų nurodytais telefonų numeriais; 

21.3. socialinis pedagogas gavęs informaciją iš 1-8 klasių vadovų sudaro mokinių, kuriems skirtas 

maisto davinys sąrašus, atsiėmimo grafikus; 

21.4. įmonės, teikiančios maitinimo paslaugas progimnazijoje, atsakingas asmuo paruošia maisto 

davinius ne rečiau kaip kas dvi savaites iki ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 

karantino Lietuvos Respublikoje pabaigos; 

21.5. maisto daviniai išduodami mokinių tėvams atvykus į progimnaziją paskirtu laiku. Maisto 

davinys išduodamas pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 

21.6. maisto davinių išdavimas vykdomas laikantis ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir 

(ar) karantino prevencijos rekomendacijų ir nurodymų;  

21.7. tėvams, neturint galimybių atvykti paskirtu laiku, maisto davinys atiduodamas individualiai 

suderinus maisto davinio atsiėmimo laiką ir sąlygas, bet ne vėliau kaip per 2 dienas nuo maisto 

davinio dalinimo dienos.  

22. Reikalingiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydis 

nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintu pusryčių, 

pietų patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes.  

23. Esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu 

nemokamas maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtomis 

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 

karantino metu metodinėmis rekomendacijomis. 

 



V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Nemokamam maitinimui skiriamos valstybės biudžeto tikslinės lėšos naudojamos tik maisto 

produktams įsigyti (įskaitant prekių pridėtinės vertės mokestį). Nemokamam maitinimui 

administruoti (darbuotojų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, išlaidoms už komunalines ir 

kitas paslaugas) naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos. 

 

_________________________ 

 



Priedas Nr. 1 

 

 

______________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

_______________________________________ 

(adresas, telefono numeris) 

 

 

 

 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 

direktorei Vilmai Petrulevičienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL MAISTO DAVINIO IŠDAVIMO 

__________ 

(data) 

 

 

Prašau mano sūnui/dukrai (pabraukti) išduoti jam priklausantį nemokamą maitinimą 

sausu daviniu už visą ligos laikotarpį arba mokiniui, kuriams skirtas mokymasis namuose 

(pabraukti).  

Tėvo/motinos/globėjų vardas, pavardė ______________________________________________ 

Mokinio vardas, pavardė, klasė ____________________________________________________ 

Tikslus datų intervalas, kuriomis dienomis vaikas nebuvo mokykloje ir nebuvo maitinamas: 

______________________________________________________________________________ 

 

Sutinku, kad maisto davinys būtų atiduodamas mokiniui sugrįžus po ligos ir nuo prašymo pateikimo 

per 3-5 darbo dienas. 

 

 

 

   ______________   _______________________________ 

       (parašas)                      (vardas, pavardė) 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 2 

 

 

______________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

_______________________________________ 

(adresas, telefono numeris) 

 

 

 

 

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos 

direktorei Vilmai Petrulevičienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ŠILTO MAISTO DAVINIO IŠDAVIMO 

__________ 

(data) 

 

 

Prašau mano sūnui/dukrai (pabraukti) išduoti jam priklausantį nemokamą maitinimą 

šiltu maisto daviniu už visą ligos laikotarpį arba mokiniui, kuriams skirtas mokymasis namuose 

(pabraukti). 

Tėvo/motinos/globėjų vardas, pavardė ______________________________________________ 

Mokinio vardas, pavardė, klasė ____________________________________________________ 

Šiltą maistą išduoti nuo ___________________ iki _______________________.  

 

 

   ______________   _______________________________ 

          (parašas)                                         (vardas, pavardė) 

 

 

 

 


