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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS 
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja mokinių 
nemokamo maitinimo tvarką ir reikalavimus. 
2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin. 2006, 
Nr. 73-2755, su visais vėlesniais pakeitimais), Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-964 (Žin. 2011, Nr. 140-6573, su visais 
vėlesniais pakeitimais, nauja redakcija nuo 2018-09-01), Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 
sprendimu Nr.1–94 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ (pakeista 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020-08-26 sprendimu Nr. 1-613 ,,Dėl tarybos 2019-06-19 sprendimo 
Nr. 1-94 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo), Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus (toliau – licėjus) veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose. 

 
II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 
4. Mokinys gauna nemokamą maitinimą licėjuje nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo licėjuje kitos 
dienos iki mokslo metų pabaigos. Naujai atvykusiems mokiniams nemokamas maitinimas pradedamas teikti 
nuo pirmos mokymosi licėjuje dienos, jei ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti 
nemokamą maitinimą. 
5. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas vasaros atostogų metu, jeigu licėjuje organizuojama dieninė 
vasaros poilsio stovykla. 
 

III.  KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO IR 
NEMOKAMO MAITINIMO NUTRAUKIMAS 

 
6. Dėl nemokamo maitinimo skyrimo į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyrių 
(toliau – Socialinių išmokų skyrius) kreipiasi vienas iš mokinio tėvų (globėjų). Jei socialinės rizikos šeimoje 
augančio mokinio tėvai (globėjai) nesikreipia dėl nemokamo maitinimo gavimo, licėjus apie tai raštu 
informuoja Socialinių išmokų skyrių ir pateikia turimą informaciją, reikalingą nemokamam mokinių 
maitinimui skirti. Šiuo atveju licėjus tampa pareiškėju nemokamam maitinimui gauti. 
7. Jeigu dėl pasikeitusių aplinkybių yra priimamas sprendimas nemokamą maitinimą mokiniui nutraukti, 
nemokamas maitinimas neskiriamas nuo kito mėnesio pirmos dienos.  
8. Negali būti išduodami nemokamo maitinimo pinigai mokiniams ar jų tėvams.   
9. Nemokamas maitinimas neskiriamas, jei mokinys nebuvo licėjuje daugiau negu vieną dieną. 

 
 
 
 
 

IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 
 
10. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 
įstatymo numatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių 
biudžetams bei Vilniaus miesto biudžeto. 



11. Nemokamas maitinimas skiriamas nuo mokslo metų pradžios (arba nuo informacijos apie priimtą 
sprendimą dėl socialinės paramos skyrimo mokiniui patalpinimo socialinės paramos šeimai informacinėje 
sistemoje SPIS ar jos gavimo licėjuje kitos dienos) iki mokslo metų pabaigos (įskaitant egzaminų laikotarpį) 
arba iki mokinio išvykimo mokytis į kitą švietimo įstaigą. 
12. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas socialinis pedagogas. 
13.Socialinis pedagogas kiekvieną darbo dieną tikrina duomenis informacinėje sistemoje SPIS apie mokiniui 
skirtą nemokamą maitinimą. 
14. Gavęs duomenis apie mokiniui skirtą nemokamą maitinimą, socialinis pedagogas informuoja mokinio 
klasės vadovą. 
15. Mokiniams, neatvykusiems į licėjų, nemokamas maitinimas neorganizuojamas. 
16. Mokiniui keičiant mokyklą mokslo metų eigoje parengiama pažyma apie mokinio teisę gauti nemokamą 
maitinimą. 
17. Visuomenės sveikatos specialistas, sutinkamai su patvirtintu perspektyviniu valgiaraščiu, kiekvieną 
licėjaus darbo dieną tvirtina maitinimo valgiaraštį ir prižiūri, kad jo būtų laikomasi. 
18. Nemokami pietūs ir pusryčiai licėjaus valgykloje išduodami pagal patvirtintą nemokamą maitinimą 
gaunančių mokinių sąrašą, pateikus taloną. 
19. Pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro sprendimus socialinis pedagogas sudaro mokinių 
nemokamo maitinimo registravimo sąrašus ir pagamina laminuotus vardinius nemokamo maitinimo talonus, 
galiojančius visus mokslo metus. 
20. Nemokamą maitinimą gaunantiems 5-12 klasių mokiniams išduodami vardiniai talonai, kuriuose 
nurodoma klasė ir data.   

 
V. APSKAITA IR ATSAKOMYBĖ 

 
21. Klasių vadovai supažindina mokinius, turinčius teisę gauti nemokamą maitinimą, su šia nemokamo 
maitinimo teikimo tvarka. 
22. Maisto tiekėjas, su kuriuo yra sudaryta sutartis, yra atsakingas už valgiaraščių sudarymą, nemokamo 
maitinimo produktų užsakymą ir įsigijimą, patiekalų gaminimą, patiekalų išdavimą mokiniams pagal vardinius 
sąrašus. 
23. Maisto tiekėjas kalendorinio mėnesio pabaigoje pagal patvirtintą nemokamą maitinimą gaunančių mokinių 
sąrašą ir kitus dokumentus parengia sąskaitas faktūras pagal žiniaraščius, suderintus su socialiniu pedagogu. 
24. Socialinis pedagogas iki kiekvieno mėnesio 5 d. pateikia užpildytą, pasirašytą ir vadovo patvirtintą 
praėjusio mėnesio mokinių nemokamo maitinimo žurnalą biudžetinei įstaigai ,,Biudžetinių įstaigų buhalterinė 
apskaita“. 

 
VI. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 
BENDRIEJI PRINCIPAI 

 
25. Esant šalyje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, ekstremaliajam įvykiui ir (ar) karantinui 
bei sustabdžius ugdymo organizavimo procesą ugdymo įstaigose, mokiniams, ugdomiems nuotoliniu būdu, 
gali būti išduodami maisto daviniai.  
26. Maisto davinys turi atitikti nustatytas vidutines rekomenduojamas paros normas. 
27. Sutartyje su maisto produktų tiekėju nustatytos maisto produktų tiekimo sąlygos ekstremaliosios situacijos, 
ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu. 
28. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) 
karantino metu vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis bei laikantis kitų taisyklių, 
ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar karantino metu nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais ar Valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais. 
  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
29. Visuomenės sveikatos specialistas prižiūri nemokamo maitinimo organizavimo atitiktį Vaikų maitinimo 
organizavimo tvarkos apraše nustatytiems reikalavimams. 
30. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimą licėjuje koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
 


