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VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO  TVARKOS 

APRAŠAS 

  
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijoje 

(toliau – progimnazija) tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato progimnazijoje besimokančių 

mokinių nemokamo maitinimo organizavimą. 

2. Nemokamas maitinimas progimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 

1770 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 171 redakcija), 

Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 

2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-114 (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

balandžio 19 d. sprendimo Nr. 1-418 redakcija). 

3. Nemokamo maitinimo rūšys: 

3.1. pusryčiai; 

3.2. pietūs; 

3.3. maitinimas progimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

  

II SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS 

 

4. Nemokamas maitinimas progimnazijoje teikiamas arba nutraukiamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos miestų savivaldybių socialinių paramos centrų sprendimais (toliau – 

Socialinės paramos centras), kurio kopiją progimnazijai pateikia Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas (toliau – departamentas). 

5. Nemokamas maitinimas progimnazijoje teikiamas progimnazijos mokiniams, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.  

6. Mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas progimnazijos 

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

7. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai arba 

teikiamas sausas maisto davinys. 

8. Nemokami pietūs ir pusryčiai organizuojami progimnazijoje mokslo dienomis. 

Poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus nemokami pietūs ir pusryčiai 

neorganizuojami, o mokinio ligos atveju neteikiami. 

9. Atvykus mokiniui iš kitos mokyklos, nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo 

pirmos sprendimo gavimo dienos.  

 

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR ADMINISTRAVIMAS 

 



10. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą progimnazijoje atsako socialinis 

pedagogas, kuris: 

             10.1. organizuoja informacijos apie mokinių nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas 

teikimą mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams); 

10.2. gavus Socialinės paramos centro sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo, 

įtraukia mokinį į Socialinės paramos gavėjų sąrašus;  

10.3. informuoja klasių vadovus apie nemokamo maitinimo mokiniams skyrimą ar 

nutraukimą;  

10.4 5-8 klasių mokiniams kiekvieno mėnesio pirmą dieną išduoda vardinius 

nemokamo maitinimo talonus, kuriose nurodoma klasė ir data (1-4 klasių nemokamai maitinami 

mokiniai į valgyklą lydimi klasės vadovo); 

10.5. parengia ir teikia valgyklos vedėjui nemokamai maitinimų mokinių sąrašus, 

kuriuose klasės vadovas pažymi nesančius tą dieną progimnazijoje mokinius; 

10.6. pagal mokinių sąrašus pildo nemokamo maitinimo registravimo žurnalus SPIS ir 

juos teikia Biudžetinei įstaigai „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ (toliau - BĮBA) iki 

kiekvieno mėnesio 5 dienos; 

10.7. mokiniui išvykus iš progimnazijos, per 5 darbo dienas mokyklai, į kurią mokinys 

išvyko, teikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir sprendimo dėl socialinės 

paramos mokiniams skyrimo kopiją bei informuoja Socialinės paramos centrą apie tai, kad mokinys 

pakeitė mokyklą, nurodydamas mokinio gimimo datą, adresą, vardą ir pavardę. 

    10.8. atsako už savalaikį tikslių duomenų teikimą Socialinės paramos centrui. 

11. Klasės vadovas: 

11.1. kasdien pažymi nesančius tą dieną nemokami maitinamus mokinius valgykloje 

esančiuose nemokamai maitinamų mokinių sąraše; 

11.2. 1-4 klasių vadovai į valgyklą lydi nemokamai maitinamus mokinius. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS   

  

  11. Progimnazija užtikrina, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų 

higienos reikalavimus. Kontrolę vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas. 

 12. Nemokamo maitinimo lėšų apskaitą ir atskaitomybę progimnazijoje vykdo BĮBA, 

kuri:  

12.1. parengia mėnesines, ketvirtines ar metines biudžeto išlaidų sąmatas pagal 

nustatytas nemokamo maitinimo kainas;  

12.2. atsiskaito Departamentui apie lėšų panaudojimą iki kiekvieno mėnesio 5 dienos. 

 

____________________________ 

  

  


