
 

  

PATVIRTINTA 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 

 direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. 

 įsakymu Nr. V-110.1 

  
  
  
  

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOJE 

TVARKOS APRAŠAS 
  

  
  

I SKYRIUS 
  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  
  
  

1. Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus Tuskulėnų gimnazijoje tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato mokinių, kurie turi teisę gauti nemokamą maitinimą ir mokosi Vilniaus Tuskulėnų 

gimnazijoje (toliau – Gimnazija), nemokamo maitinimo organizavimą, nemokamo maitinimo 

organizavime dalyvaujančių subjektų veiklos koordinavimą ir valstybės biudžeto lėšų tikslinį 

naudojimą. 

2. Nemokamas maitinimas Gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl Kai kurių socialinei paramai gauti 

reikalingų formų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 

m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 „Dėl Teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės 

paramos mokiniams įstatyme, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, šiuo Aprašu. 

3. Mokinių nemokamo maitinimo rūšys yra šios – pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas 

Gimnazijoje organizuojamose vasaros poilsio stovyklose. 

  

  

II SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

  

4. Nemokamas maitinimas skiriamas pagal vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai 

gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnamečio mokinio ar nepilnamečio mokinio, kuris yra susituokęs 

arba emancipuotas, mokinio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turinčio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (toliau – Pareiškėjas) 

prašymą-paraišką Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka. 

5. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje 

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja 

gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, 

administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos 



nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, 

administraciją arba per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.  

6. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, Pareiškėjas gali 

kreiptis nuo tų metų rugpjūčio 1 dienos, o kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo 

kalendorinių metų pradžios – nuo prieš tai einančių metų gruodžio 1 dienos. 

7. Mokiniams, kurie mokosi Gimnazijoje pagal pagal pradinio ugdymo programą pirmoje 

klasėje nemokami pietūs skiriami pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą-paraišką, nevertinant gaunamų 

pajamų. 

8. Ministerija nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamasi Socialinės 

paramos mokiniams įstatymo 7 straipsniu. Sprendimas tvirtinamas švietimo, mokslo ir sporto 

ministro įsakymu. 

9. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: 

9.1.  neatsižvelgiant į mokinių gyvenamąją vietą; 

9.2. vasaros atostogų metu gimnazijos organizuojamose vaikų vasaros poilsio stovyklose, 

išskyrus tuos atvejus, kai yra skirtos lėšos šių stovyklos dalyvių maitinimui iš kitų finansavimo 

šaltinių; 

9.3. kai 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 dydžio arba Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 

valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio 

asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina 

ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar 

bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. 

10. Mokiniui išvykus mokytis į kitą įstaigą, Gimnazija  ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 

mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, 

pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti 

nemokamą maitinimą ir informuoja Pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją 

apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą. Šioje pažymoje Gimnazijos administracija nurodo šiuos 

mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui 

nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, kai pažyma 

buvo gauta mokykloje. 

11. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

12. Nemokami pusryčiai, pietūs ir pavakariai organizuojami Gimnazijoje mokslo metų 

(ugdymo) dienomis. 

13. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs (pusryčiai, 

pavakariai), esant Pareiškėjo prašymui bei vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus įsakymu, gali būti 

atiduodami į namus tik tuo laikotarpiu, kai mokinio nėra pamokose dėl pateisinamų priežasčių. 

  

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO APSKAITA 

 

           14. Nemokamo maitinimo apskaitai tvarkyti Gimnazija paskiria atsakingą asmenį (asmenis), 

kuris (-ie) pildo mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą SPIS sistemoje ir pasibaigus 



kalendoriniam mėnesiui iki kito mėnesio 5 d. pateikia ataskaitą BĮ „Biudžetinių įstaigų buhalterinė 

apskaita“. 

15. Gimnazija atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam mokinių maitinimui, 

tikslingą panaudojimą. 

16. Atsakingas asmuo, pildydamas mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalą, 

atsako už teisingą duomenų įvedimą į SPIS sistemą ir jų pateikimą nustatytu laiku BĮ „Biudžetinių 

įstaigų buhalterinė apskaita“. 

17. Gimnazija renka ir kaupia duomenis apie mokiniams skirtą nemokamą maitinimą. 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

18. Nemokamas maitinimas Gimnazijoje finansuojamas iš valstybės biudžete skirtų 

bendrųjų asignavimų Ministerijai.  

 


