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MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO  

ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo Alytaus „Vilties“ mokykloje-darželyje (toliau – 

mokykloje-darželyje) tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą 
mokykloje-darželyje.  

2. Mokinių nemokamas maitinimas mokykloje-darželyje teikiamas neatsižvelgiant į jų 

gyvenamąją vietą. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti 

nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla vienam iš mokinio tėvų (įtėvių) pateikia 
pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą, kurią privalu įteikti naujos mokyklos 

administracijai.  
3. Nemokamas maitinimas mokykloje-darželyje teikiamas mokslo metų (ugdymo) 

dienomis bei vasaros atostogų metu organizuojamose dieninėse vasaros stovyklose. 

4. Susidaręs kainų skirtumas, t.y. (0,56 eur.) tarp gaunančių mokamą ir nemokamą 

maitinimą (pietus), priešmokyklinio amžiaus mokiniams skiriamas papildomas priedas maisto 

produktais (vaisiais, jogurtais, sūreliais ir kt.), o 1-4 specialiosiose ir lavinamosiose klasėse – 

pusryčiai. 
 

II.   MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 
5. Už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje-darželyje atsako mokyklos-darželio 

vadovas ir direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinės paramos komisija;  
6. Mokyklos-darželio vadovas ir Socialinės paramos mokiniams komisija: 

5.1. atsako už nemokamo maitinimo paslaugos teikimą; 

5.2. atsako už nemokamam maitinimui skirtų lėšų tikslingą naudojimą;  
5.3. renka, kaupia, sistemina duomenis apie nemokamo maitinimo organizavimą 

mokykloje-darželyje ir teikia, pasiūlymus savivaldybės administracijai;  
5.4. gavę informaciją, apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos nemokamam 

maitinimui mokiniams gauti, ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra 
nuslėpta, apie tai informuoja savivaldybės administraciją;  

6. Mokyklos-darželio vadovas:  
6.1. pasirašo nemokamo maitinimo paslaugos teikimo dokumentus;  
6.2. gavęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus, 

Alytaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus ar kitų savivaldybių 

sprendimus: „Dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo“, įsakymu skiria nurodytiems mokiniams 

socialinę paramą (nemokamą maitinimą) mokykloje-darželyje.  
7. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas: 

7.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;  
7.2. pateikus prašymą mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo 

mokykloje-darželyje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;  
7.3. vasaros atostogų metu organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei 

paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą, be atskiro prašymo 
nuo organizuojamos dieninės vasaros poilsio stovyklos pradžios.  



7.4. mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs, esant 

Pareiškėjo prašymui, gali būti atiduodami į namus tik tuo laikotarpiu, kai mokinio nėra pamokose dėl 

pateisinamų priežasčių (liga). 

8. Alytaus miesto paslaugų centro įstaigai priskirtas buhalteris: 

8.1. laiku apskaičiuoja mokyklai-darželiui nemokamam maitinimui reikalingas ar 
numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas.  

9. Mokyklos-darželio socialinė pedagogė: 

9.1. Informuoja pailgintos dienos grupių auklėtojas nuo kurios dienos mokiniui paskirtas 

nemokamas maitinimas;  
9.2. iki kiekvieno mėnesio 5 d. Alytaus miesto Socialinės paramos skyriui teikia 

informaciją apie praėjusį mėnesį nemokamą maitinimą gavusius mokinius;  
9.3. kas savaitę užpildo mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą pagal gautus 

sprendimus, maitinimo tabelį ir iki kiekvieno mėnesio 5 dienos elektroninį tabelį SPIS sistemoje;  
10. Pailgintos dienos grupės auklėtojai:   
10.1. mokiniui susirgus ar dėl kitų pateisinamų priežasčių neatvykus į mokyklą-darželį, jo 

nebuvimą pažymi maitinimo tabelyje (jeigu nėra Pareiškėjo prašymo dėl atidavimo į namus). 
 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Ginčai dėl mokinių teisės gauti nemokamą maitinimą sprendžiami Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

________________________________________ 


