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MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO
INŽINERIJOS MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nemokamo maitinimo mokiniams nemokamo
maitinimo mokiniams organizavimą mokykloje.
2. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Vilniaus
miesto mokyklose tvarkos aprašu.
3. Tvarkos aprašas yra taikomas vaikams, kurie mokosi mokykloje pagal priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.
4. 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.
5. Nustatomos šios nemokamo maitinimo rūšys: pietūs, maitinimas mokyklose
organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, pusryčiai – Kreipimosi dėl socialinės
paramos mokiniams tvarkos apraše nustatytais atvejais.
6. Nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės
dotacijos savivaldybių biudžetams, Savivaldybės biudžeto lėšų, nevalstybinių mokyklų steigėjų
skirtų lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.
7. Nemokamo mokinių maitinimo išlaidų rūšys:
7.1. išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai
maitinami nemokamai;
7.2. patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių
su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo
įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.);
II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS TEIKIMAS
8. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas mokykloje gavus Socialinės paramos centro
sprendimą.

9. Mokiniams nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas tik mokykloje
organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
10. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo pinigai neišmokami.
11. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus
mokiniams neteikiamas.
12. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą dėl ligos ar dėl kitų pateisintų priežasčių,
nemokamas maitinimas teikiamas sausu daviniu (sugrįžus po ligos arba išduodamas šeimos nariui).
Mokiniams, neatvykusiems į ugdymo įstaigą be pateisinamos priežasties, nemokamas maitinimas
neorganizuojamas.
13. Pakeitus mokyklą, mokiniui nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo pirmos
mokymosi joje dienos. Išvykus mokiniui mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti
nemokamą maitinimą.
III. MOKYKLOS PAREIGOS IR TEISĖS
14. Mokyklos administracija:
14.1. užtikrina, kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos
reikalavimus;
14.2. nemokamo maitinimo apskaitai mokyklose tvarkyti paskiria atsakingus darbuotojus,
kurie pildo lenteles;
14.3. atsakingas asmuo, pildydamas mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus,
atsako už teisingą duomenų įvedimą į SPIS ir jų pateikimą nustatytu laiku BĮ „Biudžetinių įstaigų
buhalterinė apskaitą“;
14.4. atsiskaito Švietimo departamentui apie panaudotas mokyklos lėšas – kiekvieną mėnesį
iki 5 dienos pagal ataskaitos formas;
14.5. numatomas nepanaudoti einamųjų metų mokinių nemokamo maitinimo lėšas
mokyklos grąžina Finansų valdymo ir apskaitos departamentui iki gruodžio 30 d.;
14.6. nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams išduoda vardinius talonus, kuriuose
nurodoma klasė ir data;
14.7. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų šiam įstatymui įgyvendinti, tikslingą
panaudojimą;
14.8. renka ir kaupia duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams.
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