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MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO 

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

             1. Mokinių  nemokamo maitinimo Alytaus Likiškėlių progimnazijoje (toliau – 

progimnazijoje) tvarkos aprašas reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą 

progimnazijoje. 

              2. Mokiniams nemokamas maitinimas progimnazijoje teikiamas neatsižvelgiant į jų 

gyvenamąją vietą. Pakeitus ugdymo įstaigą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje 

pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė ugdymo įstaiga vienam iš 

mokinio tėvų (įtėvių) pateikia pažymą ar sprendimo kopiją apie mokinio teisę gauti 

nemokamą maitinimą, kurią privalu įteikti naujos ugdymo įstaigos administracijai. 

              3. Mokiniams ( besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar specialiojo 

ugdymo programas)  nemokamas maitinimas skiriamas vadovaujantis socialinės paramos 

skyrių sprendimais. 

                4. Nemokamas maitinimas progimnazijoje teikiamas mokslo dienomis ir vasaros 

atostogų metu organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

                 5. Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų 

pabaigos arba pateikus prašymą mokslo metais, - nuo informacijos apie priimtą  sprendimą 

gavimo progimnazijoje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos. 

 

 

II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

            6. Už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje atsako progimnazijos vadovas ir 

direktoriaus įsakymu  sudaryta Nemokamo maitinimo mokiniams organizavimo darbo grupė; 

            7. Mokyklos vadovas ir Nemokamo maitinimo mokiniams organizavimo darbo grupė: 

            7.1. atsako už nemokamo maitinimo paslaugos teikimą; 

            7.2. atsako už nemokamam maitinimui skirtų lėšų tikslingą naudojimą; 

            7.3. renka, kaupia, sistemina duomenis apie nemokamo maitinimo organizavimą 

progimnazijoje ir teikia pasiūlymus savivaldybės administracijai; 

            8. Progimnazijos vadovas: 

            8.1. gavęs Alytaus miesto savivaldybės administracijos  Socialinės paramos skyriaus 

arba   kitų savivaldybių Socialinė paramos skyrių sprendimus „Dėl socialinės paramos 

mokiniams skyrimo”, įsakymu skiria nurodytiems mokiniams  nemokamą maitinimą 

progimnazijoje;  

            9. Mokiniai nemokamai maitinami kitą dieną nuo sprendimo gavimo dienos 

progimnazijoje.            

             10. Mokyklos socialinė pedagogė: 

             10.1. kiekvienos savaitės pradžioje mokiniams, kuriems maitinimas skirtas 

vadovaujantis Socialinės paramos skyrių sprendimais ir progimnazijos direktoriaus įsakymu 

išduoda talonus; 

             10.2. kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną pildo tabelį SPIS sistemoje, pagal 

mokinio lankymo dienas; 

               10.3. kiekvieno mėnesio paskutinę dieną, kurią nemokamai maitinami mokiniai, rašo 

lėšų panaudojimo aktus ; 



                  

II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KOKYBĖS PRIEŽIŪRA 

 

               11. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą 

progimnazijoje (toliau – specialistas), pagal kompetenciją prižiūri, kad vaikų maitinimas būtų 

organizuojamas pagal Tvarkos aprašo reikalavimus. Šis specialistas ne rečiau kaip kartą per dvi 

savaites pildo Valgiaraščio ir mokinių maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą (šio Tvarkos 

aprašo 1 priedas). Nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių ir mokinių maitinimo 

atitikties patikrinimo žurnale, nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo paslaugos 

teikėją, pranešimo kopiją pateikia mokyklos vadovui bei apie tai praneša teritorinei Valstybinei 

maisto ir veterinarijos tarnybai. Maitinimo paslaugos teikėjas atsakingas, kad nustatyti mokinių 

maitinimo organizavimo trūkumai būtų pašalinti tą pačią dieną 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            12. Dėl nemokamo maitinimo mokinių tėvai/globėjai kreipiasi į Alytaus miesto 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Adresas: Naujoji g. 48, Alytus 

Tel. (8 315) 56 660, faks. (8 315) 56 666 Mob.tel. 8 610 30921, 8 610 30897, 8 682 59005. 

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val.; V 8.00–15.45 val. Pietų pertrauka 12.00–12.45 val. 

            13. Maitinimo organizavimo paslauga teikiama asmenims, kurių trijų paskutinių 

mėnesių vidutinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui, yra mažesnės už 1 valstybės 

remiamų pajamų dydį (153,00 Eur). 

             14. Ginčai dėl mokinių teisės gauti nemokamą maitinimą sprendžiami Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


