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ELEKTRĖNŲ SAV.  SEMELIŠKIŲ  GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO 

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka nustato nemokamo maitinimo skyrimą ir organizavimą Semeliškių 

gimnazijos mokiniams. 

Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Elektrėnų savivaldybės tarybos  sprendimu  patvirtintu Mokinių nemokamo 

maitinimo Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu  

 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 

2. Mokiniai, kurie mokosi gimnazijoje pagal bendrojo lavinimo ( pradinio, 

pagrindinio, vidurinio ar specialiojo ugdymo)   programas, jeigu vidutinės pajamos 

šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau-

VRP)  

t u r i  t e i s ę: 

2.1. į nemokamus pietus; 

2.2. į nemokamą maitinimą gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose. 

3. Nemokami pusryčiai ir nemokami pietūs, nemokamas maitinimas gimnazijoje 

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose (jeigu vidutinės pajamos 

vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžio) gali būti skiriami 

tik išimtinais atvejais mokiniui, kurio šeima atsidūrė krizinėje situacijoje (dėl ligos, 

nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo). 

 

III. KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS 

 

4. Nemokamam maitinimui gauti vienas iš tėvų (įtėvių) (toliau pareiškėjas) kreipiasi į 

Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau- Socialinės 



paramos skyrius) arba seniūnijas, užpildydamas Lietuvos Respublikos socialinės 

apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai 

mokiniams gauti formą, ir prideda reikalingus dokumentus, nurodytus Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 

gyvenantiems asmenims įstatyme , išskyrus duomenis apie šeimos turtą. 

5. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę 

socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą, pareiškėjas 

pateikia Socialinės paramos skyriui (seniūnijai) laisvos formos prašymą nemokamam 

mokinių maitinimui gauti. 

6. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai nesikreipia dėl 

socialinės paramos mokiniams, mokyklos socialinis pedagogas  apie tai informuoja 

Socialinės paramos skyrių (seniūniją). 

7. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu  gimnazijoje 

organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas gali kreiptis nuo 

kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo 

teisę gauti nemokamą maitinimą atskiras prašymas nereikalingas 

. 

IV. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMAS 

 

8. Įsakymą dėl nemokamo mokiniams maitinimo leidžia Savivaldybės administracijos 

direktorius Socialinės paramos skyriaus teikimu. Užpildoma Lietuvos respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta sprendimo dėl socialinės paramos 

mokiniams skyrimo forma. 

9. Pareiškėją dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo (neskyrimo, nutraukimo) 

informuoja gimnazijos socialinis pedagogas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos. Socialinis pedagogas informuoja mokinį ir jo klasės 

auklėtoją apie nemokamo maitinimo skyrimą/neskyrimą tą pačią dieną, kada gauna 

informaciją.  

10. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas: 

10.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

10. 2 . pateikus prašymą – paraišką (prašymą) mokslo metais –nuo informacijos apie 

priimtą spendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos. 

11. Nustačius, kad per laikotarpį, kurį mokiniui skirtas nemokamas maitinimas, 

pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba pareiškėjas yra 

pateikęs neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, šeimos narius ar kitus 

duomenis, reikalingus nemokamam maitinimui skirti, išleidžiamas įsakymas dėl 

nemokamo maitinimo nutraukimo. Įsakymą nutraukti nemokamą maitinimą leidžia 

Savivaldybės administracijos direktorius. Nemokamas maitinimas neskiriamas nuo 

kitos dienos po įsakymo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje 

gavimo. Mokinį ir jo klasės auklėtoją apie tai informuoja socialinis pedagogas, kuriam 



šią informaciją teikia mokyklos finansininkė. 

12. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei 

paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo šią paramą suteikusiai 

institucijai grąžinti neteisėtai gautos socialinės paramos mokiniams dydžio pinigines 

lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

V. PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMAS 

 

13. Nemokamam maitinimui (pietų, maitinimo vasaros atostogų metu gimnazijoje 

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose ir pusryčių) skirtiems 

produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas 

vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintu pietų ir pusryčių 

patiekalų gamybai reikalingų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes. 

14. Pagal mokinių amžiaus grupes ir turimas nemokamam mokinių maitinimui skirtas 

lėšas Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu tvirtina vienos dienos vienam 

mokiniui pietų, maitinimo gimnazijoje organizuojamose dieninės vasaros poilsio 

stovyklose ir pusryčių kainos dydį. 

 

VI. ORGANIZAVIMAS, APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ 

 

16.   Gimnazijos finansininkė, kuri gauna informaciją, kokiems mokiniams yra skirtas 

nemokamas maitinimas, apie tai informuoja virėją ir socialinį pedagogą. 

17. Socialinis pedagogas informuoją apie nemokamo maitinimo skyrimą/neskyrimą 

pareiškėjus, jų vaikus, klasių vadovus.  

18. Mokiniams, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti 

nemokami pietūs ar pusryčiai,   gimnazijos raštinės vedėja  paruošia  nemokamo 

maitinimo talonus vienai savaitei. Gimnazijos direktorė ant kiekvieno talono deda  

gimnazijos antspaudą. 

19. Nemokamo maitinimo  talonus ateinančiai savaitei ketvirtadienį – penktadienį iš 

raštinės vedėjos pasiima klasių vadovai, pasirašo apskaitos žurnale. Klasių vadovai 

(pagal susitarimą – mokiniai) ant talono parašo mokinio vardą, pavardę, klasę, datą ir 

išdalina savo klasės mokiniams. 

20. Pradinių klasių mokytojai po pirmos pamokos savo klasės nemokamo maitinimo 

talonus atneša virėjai. 5-12 klasių nemokamai maitinamų mokinių talonus virėjai po 

pirmos pamokos atneša paskirtas mokinys, o jeigu jo nėra mokykloje – jo 

pavaduotojas. 

21.Virėja, priimdama iš mokinių ar mokytojų talonus, perskaičiuoja, kad nebūtų 

klaidos. 

22. Jeigu mokinys pavėlavo po pirmos pamokos atiduoti savo taloną, tai jis gali  pats, 

kada ateis į mokyklą, nunešti savo taloną virėjai. 



23. Jeigu mokinys pametė, užmiršo pasiimti į mokyklą taloną, jis turi kreiptis į 

socialinį pedagogą ar klasės vadovą, su tuo, į ką jis kreipėsi nueiti į raštinę. Klasės 

vadovas ar socialinis pedagogas pasiima iš raštinės vedėjos taloną, užrašo mokinio 

vardą, pavardę, datą, pasirašo apskaitos žurnale ir duoda taloną mokiniui. 

24. Nemokamo maitinimo talonas galioja tik tą dieną, kuri yra pažymėta talone. 

25. Nemokamo maitinimo talonu gali pasinaudoti tik tas mokinys, kurio pavardė yra 

užrašyta ant talono. 

26. Pasibaigus maitinimo laikui virėja atiduoda surinktus talonus finansininkei, kuri 

pildo nemokamai maitinamų mokinių apskaitos žurnalą bei atlieka kitą nemokamo 

maitinimo finansinę apskaitą. 

27.Nemokami pietūs ir pusryčiai neteikiami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis. 

28. Mokiniui vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokomi pinigai. 

29. Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas gimnazijoje 

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei šioms stovykloms 

organizuoti neteikiamas finansavimas pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

Vaikų vasaros poilsio programų finansavimo tvarkos aprašą. 

30. Mokiniui pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje 

pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia 

pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja gyvenamosios 

vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą. 

31. Semeliškių gimnazijos Beižionių ir Pastrėvio skyriai organizuoja nemokamą 

maitinimą pagal savo Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarką. 

 

VII. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU 

 

32. Karantino metu mokiniai, kuriems yra skirtas nemokamas maitinimas, gaus maisto 

produktų davinį. Maisto produktų daviniai (karantino, izoliacijos, ligos atveju) 

nemokamai maitinamiems mokiniams mokyklos sprendimu gali būti skiriami ir 

mokinių atostogų metu (išskyrus vasaros atostogas).  

33. Maisto produktų davinį visai savaitei galima bus atsiimti iš valgyklos kiekvieną 

penktadienį (kas negalės – pirmadienį)    nuo 12 val. iki 17 val. Maisto produktų 

davinį gali atsiimti mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, tėvai ar mokiniai 

nuo 14 metų. Semeliškių gimnazijos Beižionių skyriui  maisto daviniai bus pristatyti 

gimnazijos transportu penktadienį. Atsiimdami maisto produktų davinį tėvai ar 

mokiniai turės pasirašyti apskaitos žiniaraštyje. 

34. Už maisto produktų užsakymą, maisto davinių paruošimą , išdavimą ir apskaitos 

dokumentų tvarkymą atsakingi  yra ūkio dalies vedėjas  sandėlininkė ir virėja. 

35. Apie nemokamo maitinimo organizavimą karantino metu klasių vadovus 

informuoja socialinė pedagogė. Klasių vadovai informuoja tėvus, kurių vaikams yra 

skirtas nemokamas maitinimas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


