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KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių 

nemokamo maitinimo organizavimą KTU Vaižganto progimnazijos mokiniams. 

2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 

12 ir 13 straipsnių pakeitimo 2019 m. gruodžio 5 d. įstatymu Nr. XIII-2603, Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-76 ,,Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“; Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-289 ,,Dėl socialinės 

paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu 

metodinių rekomendacijų“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 

,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašo, paraiškos ir 

ataskaitos formų patvirtinimo“ 2020 m. rugsėjo 1 d. Nr. A-2798 ir kitais teisės aktais. 

3. Nemokamas mokinių maitinimas yra skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios 

tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.  

4. Nustatomos tokios mokinių nemokamo maitinimo rūšys:  

4.1. pusryčiai;  

4.2. pietūs; 

4.3. progimnazijoje organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.  

5. Kreipimosi dėl nemokamo maitinimo mokiniams tvarką ir reikiamus pateikti dokumentus 

nustato Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintas „Kreipimosi dėl socialinės paramos 

mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas“.  

6. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimo priežiūrą progimnazijoje atsakinga socialinė 

pedagogė Asta Stasionienė. 

7. Mokinių maitinimo grafikas (1 priedas ) 

8. Mokinių elgesio taisyklės valgykloje (2 priedas). 
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II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 

9. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu 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 (toliau – VRP) dydžio.  

10. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu 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.  

11. Vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės nutarimais nemokami pietūs, nevertinant 

šeimos pajamų, gali būti skiriami priešmokyklinės grupės – pradinių klasių mokiniams. 

Norėdami gauti šią paslaugą, mokinio tėvai (globėjai) numatyta tvarka kreipiasi į savo 

gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją arba teikia prašymą per Socialinės paramos 

šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. 

12. Naujai atvykusiems mokiniams nemokamas maitinimas mokykloje pradedamas teikti nuo 

pirmos mokymosi joje dienos. Tėvų(globėjų) prašymu, mokykla, kurioje mokėsi naujai 

atvykęs gimnazijos mokinys,  pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą 

progimnazijai ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.  

 

 

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

 

13. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų 

pabaigos. 

14. Visos mokyklos mokinių nuotolinio mokymo metu, nemokamo maitinimo maisto paketai 

išduodami kas dvi savaites. (Tėvams rašytiniu prašymu pareiškus norą, maistas gali būti 

atiduodamas šiltas kiekvieną dieną)  

15. Vykstant hibridiniam mokymui maisto paketai išduodami iki einamojo mėnesio 8 d.  

16. Nemokamas maitinimas progimnazijos mokiniams gali būti teikiamas organizuojamose 

vasaros poilsio stovyklose.  

17. Nemokami pusryčiai ir pietūs teikiami pagal KTU Vaižganto progimnazijos grafiką, 

patvirtintą progimnazijos direktoriaus. 

 

 

IV SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS 

 

18. Progimnazijos socialinis pedagogas informuoja klasių vadovus apie gautą sprendimą 

mokiniui skirti nemokamą maitinimą. Klasių vadovai perduoda su nemokamu maitinimu 

susijusią informaciją auklėtiniams ir jų tėvams.  

19. 1-8 klasių auklėtojai iki 9.00 val. informuoja valgyklą, kiek mokinių gaunančių nemokamą 

maitinimą valgys tą dieną. 

http://www.spis.lt/


3 
 

20. Jeigu mokinys suserga, klasės auklėtojas apie tai turi informuoti socialinę pedagogę, bei 

valgyklos vedėją iki 9.00 val. 

21. Mokiniui susirgus išimties tvarka galima jo šeimos nariams išduoti šiltą maistą į namus, jeigu 

tėvai to prašys raštiškai (prašymas direktoriaus vardu). Prašymas pateikimas socialinei 

pedagogei. 

22. Progimnazijos mokinių maitinimą organizuojančios įmonės atsakingas darbuotojas sudaro 

perspektyvinius nemokamo maitinimo valgiaraščius, užsako ir priima maisto produktus, 

vykdo nemokamą maitinimą mokiniams.  

23. Progimnazijos mokinių maitinimą organizuojančios įmonės darbuotojai nemokamą 

maitinimą gaunančius mokinius žymi apskaitos lape.  

24. Socialinis pedagogas, suderinęs su valgyklos vedėju, pildo mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalą (SPIS). Užpildytas žurnalas už mėnesį pateikiamas valgyklos vedėjui iki 

kito mėnesio 5 dienos. Nemokamo maitinimo žurnale pasirašo mokyklos Direktorius.  

 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU  

 

25. Karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremalaus įvykio laikotarpiu, jei tuo metu 

sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokykloje, gali būti išduodami maisto 

daviniai paketais arba šiltu maisto daviniu. 

26. Ekstremaliosios situacijos, įvykio ir (ar) karantino metu socialinis pedagogas peržiūri ir 

patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas, sąrašus - išsiaiškina, ar visos 

šeimos pageidauja gauti maisto davinį. Papildomai informuoja apie maisto davinių išdavimą 

pranešimu elektroniniame dienyne Tamo. 

27. Maisto davinius išduoda progimnazijos mokinių maitinimą organizuojančios įmonės UAB 

„Niklita“ darbuotojai ir socialinės pedagogės atsakingos už klasių koncentrus.  

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Šis aprašas keičiamas, pildomas, pasikeitus įstatymams, reglamentuojantiems mokinių 

nemokamo maitinimo organizavimą mokyklose. 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kauno technologijos universiteto Vaižganto 

progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo  

organizavimo tvarkos aprašo 

Priedas Nr. 1 

                

                                                                                                      

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS 

 MOKINIŲ MAITINIMO GRAFIKAS 

 

Mokinių maitinimas valgykloje pasiskirstymas srautais nuo 2021-09-27 

 

1-4 klasės 

● 1a ir 1b klasės 10.15val. (antras aukštas) 

● 3b, 3c klasės 10.30–10.35val. iki 10.45val. (antras aukštas)  

● 2a, 2b, 3a, 4a klasės 10.50 iki 11.05val. ( pirmas aukštas) 

● 4b klase 11.05 iki 11.15val.  (trečias aukštas)  

 

5-8 klasės  

● 9.55–10.05 val. pageidaujantys 5b, 5d kl. mokiniai  

● 12.00–12.10 val.  valgo 3 aukštas (5a, 5c, 6c,) 

● 12.10–12.20 val.  valgo 3 aukštas (6d, 7a, 7b) 

● 13.05–13.15 val.  valgo 2 aukštas (5b, 5d, 6b, 8a, 8b, 8c)  

● 13.15–13.25 val. valgo 1 aukštas (6a, 7c)  

_______________________________ 

 

 

  



Kauno technologijos universiteto Vaižganto 

progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo  

organizavimo tvarkos aprašo 

Priedas Nr. 2 

 

 

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO VAIŽGANTO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE 

 

● Mokiniai, eidami į valgyklą plauna/dezinfekuoja rankas. 

● Valgyklos maistas valgomas tik valgykloje. 

● Mokiniai valgydami valgykloje elgiasi kultūringai: netriukšmauja, nelaksto, nesistumdo, 

laikosi 2 m atstumo; 

● Pavalgę mokiniai savo indus nuneša prie plovyklos langelio. 

Valgykloje kiekvieną pertrauką budi mokytojas. Jis atsako už mokinių elgesį ir drausmę valgykloje.  

Mokiniams, nesilaikantiems elgesio taisyklių valgykloje, budintis mokytojas rašo drausmės 

pažeidimo aktą ir informuoja klasės auklėtoją.  

________________________________ 


