
PATVIRTINTA 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

vidurinės mokyklos 

direktoriaus 2012 m.rugsėjo mėn.3 d. 

įsakymu Nr. V-5 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

vidurinės mokyklos direktoriaus 

2016 m. spalio 4 d. 

įsakymo Nr. V-152 redakcija 

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

gimnazijos direktoriaus 

2017 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymo Nr. V- 144 redakcija 

 

 

VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS 

 MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nemokamo maitinimo mokiniams rūšis, – nemokamo 

maitinimo mokiniams organizavimą Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje, teisę į paramą, jo 

skyrimo sąlygas ir administravimą. 

2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms 

ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. 

gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos 

aprašu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. 1-114 „Dėl 

kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir 

paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo“. 

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatyme ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatyme. 

4. Nustatomos šios nemokamo maitinimo rūšys: pietūs, maitinimas mokykloje 

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, pusryčiai – Kreipimosi dėl socialinės 

paramos mokiniams tvarkos apraše nustatytais atvejais. 



5. Nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos savivaldybių biudžetams, Savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų lėšų ir įstatymų nustatyta 

tvarka gautų kitų lėšų. 

6. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

gimnazijoje mokykloje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 

7.  Mokiniai iš nepasiturinčių šeimų turi teisę į socialinę paramą iš Valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos šiais atvejais: 

7.1. į nemokamus pietus, nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje 

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai 

gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 

remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 102 Eur) (153 Eur) dydžio;  

7.2. į nemokamus pusryčius, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar 

vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,2 VRP (122,40 Eur) dydžio ir esant 

socialinio darbuotojo rekomendacijai, šiais atvejais:  

 - įvykus gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai;  

 - kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys 

socialinę riziką; 

 - kai tėvai (vienas iš tėvų) ar mokinys, dėl kurio kreipiamasi, turi negalią..  

7.3. Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas – kai 

mokinys auga su vienu iš tėvų, auga trys ir daugiau vaikų, tėvai (vienas iš tėvų) turi negalią, įvykus 

gaisrui, padariusiam žalą bendrai gyvenančių asmenų turtui, sveikatai, mokinys auga socialinės 

rizikos šeimoje, mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir nemokamą maitinimą vasaros atostogų 

metu mokykloje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos 

vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės 

nei 2 VRP (204 Eur) dydžiai. 

7.4. Dėl paramos reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, o jeigu gyvenamoji vieta 

nedeklaruota – pagal faktinę gyvenamąją vietą į biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės 

paramos centro (toliau – Socialinės paramos centras) darbuotojus, aptarnaujančius gyventojus 

seniūnijose, arba pateikti elektroninį prašymą Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje  

(toliau – SPIS). Dėl mokinio nemokamo maitinimo prašymą-paraišką (prašymą) pareiškėjas gali 

pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, 



administracijai. Šiuo atveju mokykla prašymą-paraišką (prašymą) perduoda pareiškėjo deklaruotos 

gyvenamosios vietos, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – faktinės gyvenamosios vietos 

Socialinės paramos centro darbuotojams, aptarnaujantiems gyventojus seniūnijose.  Socialinės 

paramos centro darbuotojai, o kai dėl nemokamo maitinimo prašymą-paraišką (prašymą) pareiškėjas 

pateikia mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai, mokyklos administracija prašymą-

paraišką (prašymą) socialinei paramai mokiniams gauti užregistruoja prašymo-paraiškos (prašymo) 

gavimo dieną. 

 

III. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS TEIKIMAS IR ORGANIZAVIMAS 

 

8. Mokiniams nemokamas maitinamas mokykloje teikiamas, neatsižvelgiant į jų gyvenamą 

vietą ir vadovaujantis tvarkos aprašu. 

8.1. Mokiniui, turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokami pietūs (pusryčiai), tėvų, 

globėjų ar rūpintojų pageidavimu, kai mokinio nėra pamokose dėl ligos ar kitos pateisinamos 

priežasties, atiduodami į namus maisto produktų daviniu.  

8.1.1. Mokinys grįžęs po ligos tą pačią dieną klasės auklėtojui privalo pateikti jo nebuvimą 

mokykloje pateisinančią pažymą ir grąžinti nepanaudotus per tą laikotarpį vardinius talonus. Klasės 

auklėtojas kartu su mokiniu kreipiasi į maitinimo įstaigos darbuotoją ir priklausomai nuo maitinimo 

rūšies bei praleistų dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties dienų skaičiaus, mokiniui išduodamas 

maisto produktų davinys.  

8.1.2. Praleidusiam dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties pamokas mokiniui pageidaujant, 

jis gali gauti karštą davinį kelis kartus per dieną. 

8.2. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo nėra išmokami pinigai. 

8.3. Mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas tik Vilniaus 

Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.  

8.4. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus 

neteikiamas. Nemokamas maitinimas neskiriamas ir tais atvejais, kai vaikas gydomas ligoninėje ar 

yra reabilitacijoje. 

8.5. Per mokslo metus, kai mokykloje ar atskiroje klasėje dėl egzaminų, ekskursijų ar kitų 

renginių, dėl šalčio, paskelbus karantiną, ugdymo(-si) procesas neorganizuojamas, mokiniams tomis 

dienomis nemokamas maitinimas skiriamas pagal atskirai sudarytą maitinimo grafiką arba 

išduodamas maisto produktų davinys. 

8.6. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos 

mokymosi joje dienos, jei ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą 



maitinimą ir informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad 

mokinys pakeitė mokyklą. 

9. Nemokamo maitinimo kontrolės ir apskaitos vedimui mokykloje naudojami maitinimo 

vardiniai talonai (toliau  vadinami talonais). Ant kiekvienam vaikui skirto talono užrašomas mokinio 

vardas, pavardė, klasė, data ir maitinimo rūšys. Uždedamas mokyklos antspaudas raštams.  

9.1. Pradinių klasių mokiniams nemokamo maitinimo vardiniai talonai neišduodami. Jiems po 

antros ir trečios pamokos pietūs, pusryčiai pateikiami ant stalų.  

9.2. Pradinių klasių mokytojas ar budintis mokinys po pirmos pamokos maitinimo įstaigos 

darbuotojui privalo nurodyti neatvykusio dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties tą dieną 

mokinio, kuriam priklauso nemokamas maitinimas, vardą, pavardę, klasę ir maitinimo rūšį. 

9.3. Maitinimo vardiniai talonai visoms mėnesio darbo dienoms, kiekvieno mėnesio 28 dieną 

išdalinami klasės auklėtojams mokytojų kambaryje, kuriuos jis privalo perduoti savo auklėjamosios 

klasės mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, iki kito mėnesio pirmos dienos.  

9.4.  Pametus vardinį(-ius) taloną(-us) mokinys tą pačią dieną privalo kreiptis į klasės auklėtoją, 

o jam nesant mokykloje, į mokyklos socialinį pedagogą ir raštu informuoti apie vardinio talono 

praradimo aplinkybes. Nustačius pametimo tikrumą, mokiniui išduodamas(-i) talonai(-as) 

dublikatai(-as). 

9.4.1. Mokinys, pateikęs neteisingus duomenis, melagingą informaciją, susijusią su 

vardinio(-ių) talono(-ų) praradimu, taip paskatindamas kitą asmenį neteisėtai pasinaudoti socialine 

parama, privalo pasiaiškinti raštu, o mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai maitinimo įstaigai atlyginti 

patirtą materialinę žalą, atsiradusią dėl neteisėtų mokinio veiksmų.  

9.4.2. Mokinys, nelegaliais būdais įsigijęs vardinį(-ius) taloną(-us) ir naudojąsis jam 

nepriklausančia socialine parama, privalo pasiaiškinti raštu, o mokinio tėvai, globėjai, rūpintojai 

maitinimo įstaigai atlyginti patirtą materialinę žalą, atsiradusią dėl neteisėtų mokinio veiksmų.  

9.5. Pamiršus vardinį taloną mokinys tą pačią dieną privalo kreiptis į klasės auklėtoją, o jam 

nesant mokykloje, į mokyklos socialinį pedagogą ir informuoti apie tai raštu. Mokiniui išduodamas 

talonas dublikatas. Kitą dieną mokinys privalo klasės auklėtojui, o jam nesant mokykloje, mokyklos 

socialiniam pedagogui grąžinti praėjusios dienos nepanaudotą vardinį taloną. Mokinio, be 

pateisinamos priežasties negrąžinusio pamiršto vardinio talono, tėvai, globėjai, rūpintojai privalo 

maitinimo įstaigai atlyginti patirtą materialinę žalą, atsiradusią dėl neteisėto nemokamam maitinimui 

skirtų lėšų pasisavinimo. 

10. Mokiniai, pagal jiems sudarytą grafiką valgykloje maitinami karštu maistu. Nemokamą 

maitinimą gaunantys mokiniai valgo: 

PIETŪS 

Priešmokyklinio ugdymo grupės – 12.30 val.                                                             



1 klasės  - 9.30 val.                   

2 - 4 klasės - 10.35 val. 

5 - 8  klasės - 11.35 val. 

9-12 klasės -  12.40 val. 

 

PUSRYČIAI 

5 -12 klasės - 9.40 val. 

 

 

IV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Esant reikalui šio tvarkos aprašo sąlygos gali būti keičiamos arba papildomos. 


