PATVIRTINTA
Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. DV-43
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PASVALIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE
„LIEPAITĖ“ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas apibrėžia Pasvalio lopšelio-darželio
„Liepaitė“ (toliau – Lopšelis-darželis) priešmokyklinio amžiaus mokinių (toliau – mokiniai)
nemokamo maitinimo organizavimą.
2. Nemokamas maitinimas teikiamas tik Lopšelį-darželį lankantiems priešmokyklinio
amžiaus mokiniams, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.
3. Šiame apraše naudojamos sąvokos:
3.1. pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų).
3.2. produktas – maisto produktas naudojamas pusryčių, pietų patiekalų gamybai.
3.3. šeima – kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme.
4. Mokinių nemokamo maitinimo rūšys – pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas
mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.
5. Teises į nemokamą maitinimą nustato Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos
ir sveikatos skyrius.
II. ĮSTAIGOS FUNKCIJOS SKIRIANT NEMOKAMĄ MAITINIMĄ MOKINIAMS
6. Lopšelio-darželio, organizuojančio nemokamą maitinimą, direktorius:
6.1. skiria atsakingą asmenį už nemokamo maitinimo organizavimą Lopšelyje-darželyje;
6.2. įpareigoja vyr. buhalterį vykdyti finansinę nemokamo maitinimo lėšų apskaitą ir
atskaitomybę;
6.3. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą
panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.4. kreipimąsi dėl teisės gauti nemokamą maitinimą organizuoja vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 10 straipsniu ir informuoja apie tai mokinių
tėvus (globėjus, rūpintojus);
6.5. pasibaigus kiekvienam kalendorinių metų ketvirčiui, iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio
6 dienos pateikia Ketvirtinę mokinių nemokamo maitinimo mokyklose ataskaitą (1 priedas);
6.6. pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų sausio 10 dienos pateikia
metinę mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą (2 priedas);
6.7. iki kiekvienų kalendorinių metų kovo mėnesio pateikia Pasvalio rajono Savivaldybės
administracijai duomenis apie lėšų poreikį nemokamam maitinimui finansuoti ateinantiems metams
(užpildomas Metų lėšų poreikis).

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
7. Nemokamas maitinimas skiriamas pagal vieno iš mokinio tėvų, globėjų, ar kitų bendrai
gyvenančių pilnamečių asmenų, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams gavimo, prašymą
– paraišką.
8. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į savivaldybės administraciją
arba per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.
9. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, Pareiškėjas gali
kreiptis nuo tų metų rugpjūčio 1 d., o kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo kalendorinių
metų pradžios- nuo prieš tai einančių metų gruodžio 1 dienos.
10. Mokiniams, kurie mokosi Lopšelyje-darželyje pagal priešmokyklinio ugdymo
programą nemokami pietūs skiriami pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą – paraišką, nevertinant
gaunamų pajamų.
11. Ministerija nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį.
12. Lopšelyje-darželyje kasdien pildomi kompiuterinėje laikmenoje mokinių nemokamo
maitinimo registravimo žurnalai, už kurių pildymą atsakingi grupės pedagogai. Mėnesiui pasibaigus
sutikrintus žurnalus su parašais vyr. buhalteris pateikia Socialinės paramos ir sveikatos skyriui.
13. Išvykus mokiniui, kuriam buvo skirtas nemokamas maitinimas, į kitą ugdymo įstaigą,
direktorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną naujos ugdymo įstaigos administracijai pateikia laisvos
formos prašymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja Pasvalio rajono
Socialinės paramos ir sveikatos skyrių apie tai, kad mokinys pakeitė ugdymo įstaigą.
14. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
15. Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).
16. Nemokami pusryčiai, pietūs ir pavakariai organizuojami Lopšelyje-darželyje mokslo
metų (ugdymo) dienomis.
17. Nemokamas maitinimas turi atitikti Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr.
V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo
2020-09-01 iki 2020-12-31). Maitinimo organizavimo patalpos turi atitikti higienos normų
reikalavimus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Ministerija turi teisę atlikti Lopšelio-darželio nemokamo maitinimo lėšų panaudojimo
teisėtumo ir tikslingumo auditą.
____________________________________
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Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo
1 priedas
(ataskaitos formos pavyzdys)
_______________________________________________________________________
(institucijos pavadinimas)
_______METŲ _____ KETVIRČIO MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO
ATASKAITA
_________________ Nr. ________
( data)
Metų
ketvirtis ir
mėnesiai

1
____ketv.

Mokinių
maitinimo
rūšys

Nemokamai
maitinamų
mokinių
skaičius

3

2
Iš viso

Vienos dienos
išlaidos
produktams
vienam
mokiniui, Eur

4

Iš jų:

Iš jų:
____mėn.

pietūs

-

stovyklos
pusryčiai ar
pavakariai*

-

Maitinimo
dienų
skaičius

5

Panaudotos valstybės biudžeto lėšos,
Eur
Išlaidoms
Mokinių nemokamo
produktams
maitinimo
Maitinimo
dienų
skaičius
finansuoti
administravimo
išlaidoms finansuoti
6
7
Panaudotos valstybės biudžeto lėšos,
Lt

-

Iš viso

-

-

-

-

Iš jų:

____mėn.

pietūs

-

stovyklos

-

pusryčiai ar
pavakariai*
Iš viso

-

Iš jų:

____mėn.

pietūs

-

stovyklos
pusryčiai ar
pavakariai*
Iš viso

-

-

Iš jų:
pietūs

-

stovyklos

-

pusryčiai ar
pavakariai*
____________________________
(institucijos vadovo pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalteris (finansininkas)

_____________
(parašas)

__________________
(vardas ir pavardė)

_____________
(parašas)

__________________
(vardas ir pavardė)

________________________
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Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo
2 priedas
(ataskaitos formos pavyzdys)
_____________________________________________________________
(institucijos pavadinimas)
_____ METŲ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO
ATASKAITA
_______________Nr. _______
(data)
Mokyklos
tipas

1
Iš viso
Iš jų:

Maitinimo
rūšys

2
-

Bendras
mokinių
skaičius

Mokinių,
kuriuos buvo
planuojama
nemokamai
maitinti, skaičius

Nemokamai
maitinamų
mokinių
skaičius

4

5

3

Bendrojo lavinimo Iš viso
mokyklos
Iš jų:

Ikimokyklinio
ugdymo
mokyklos

pietūs

-

pusryčiai

-

stovyklos
Iš viso

-

Iš jų:
pietūs
pusryčiai
stovyklos

Vienos dienos Maitinimo Panaudotos
valstybės
išlaidos už
dienų
biudžeto
produktus
skaičius
lėšos, EUR
vienam
mokiniui,
EUR
6
7
8
-

-

-

-

-

-

Papildoma informacija apie mokinių nemokamo maitinimo organizavimą
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių, besimokančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičius
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių, besimokančių pagal bendrojo lavinimo programas, skaičius
Mokinių, gavusių nemokamą maitinimą kitais mokyklų steigėjų numatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimų gyvenimo
sąlygas, kai pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės negu 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, skaičius
Nemokamą maitinimą gavusių mokinių iš socialinę pašalpą gaunančių šeimų skaičius
Papildomai skirtos valstybės biudžeto lėšos, Eur
Ar mokinių nemokamam maitinimui buvo panaudotos (jei buvo, nurodykite sumą eurais) valstybės biudžeto lėšos,
skirtos išlaidoms už įsigytus mokinio reikmenis finansuoti?
Mokyklų steigėjo biudžeto ir kitų šaltinių lėšos produktams įsigyti, Eur
Lėšos mokinių nemokamam maitinimui administruoti, Eur
Valgyklų, kuriose teikiamas mokinių nemokamas maitinimas, skaičius
___________________________
_____________
__________________
(institucijos vadovo pareigų pavadinimas)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalteris (finansininkas)

_____________
(parašas)

__________________
(vardas ir pavardė)

________________________
(rengėjo nuoroda)
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