
 

 

 

PATVIRTINTA 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio-darželio 

l. e. p. direktoriaus 2019-08-12 įsakymu  Nr. V-29A 

 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ  

LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKOS APRAŠAS  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių nemokamo maitinimo Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nemokamą maitinimą mokinių, kurie mokosi pagal  

priešmokyklinio ugdymo programą. 

2. Mokinių nemokamam maitinimui finansuoti naudojamos šiam tikslui skirtos valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Varėnos rajono savivaldybės biudžetui lėšos, Varėnos 

rajono savivaldybės biudžeto lėšos ir lopšelio-darželio lėšos. 

 

II SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS TEIKIMAS 

3. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas ugdymo įstaigoje, kurioje mokiniai mokosi, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. 

4. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

5. Mokiniui pakeitus mokyklą, ankstesnės mokyklos administracija naujos mokyklos 

administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniškai, 

paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu parašu) laisvos 

formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja pareiškėjo 

gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė mokyklą. Šioje 

pažymoje mokyklos administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, 

gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti 

nuo kitos darbo dienos, kai pažyma buvo gauta mokykloje. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

6. Kreipdamiesi dėl mokinių nemokamo maitinimo, pareiškėjai vadovaujasi Varėnos 

savivaldybės tarybos patvirtintu Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Varėnos rajono 

savivaldybėje tvarkos aprašu.  
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7. 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 dydžio.  

8. 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. 

9. Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), 

atsižvelgdama į turimą valstybės biudžeto socialinei paramai mokiniams finansavimą ir neviršydama 

6 procentų lėšų, skirtų Varėnos rajono savivaldybei iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos visoms išlaidoms socialinei paramai mokiniams finansuoti, gali skirti nemokamą maitinimą 

išimties 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, kai mokinys patiria socialinę riziką arba 

mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką), Varėnos rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos Socialinės paramos mokiniams skyrimo 

komisijos siūlymu, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo 

sąlygas ir seniūnijų socialiniams darbuotojams (specialistams) surašius buities ir gyvenimo sąlygų 

patikrinimo aktą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 

valstybės remiamų pajamų dydžio. 

10. Šio Aprašo 9 punkte nustatytas nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų 

pabaigos. 

IV SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ NUSTATYMAS 

11. Mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai 

dienai vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai 

reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro. 

12. Produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį nustato rajono Savivaldybės administracijos 

direktorius. 

V SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS 

13. Mokinių maitinimas Darželyje organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro. 
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14. Savivaldybės administracija su mokyklomis, organizuojančiomis mokinių nemokamą 

maitinimą, pasirašo sutartis dėl nemokamo mokinių maitinimo (kurių neatskiriama dalis yra biudžeto 

išlaidų sąmata). 

15. Mokinių nemokamas maitinimas poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus 

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje  neteikiamas.  

16. Lopšelio-darželio direktorius: 

16.1. atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, valstybės ir savivaldybės 

biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų, 

tikslinį panaudojimą; 

16.2. vadovaudamasis Varėnos rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Mokinių nemokamo 

maitinimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, organizuoja mokinių nemokamą 

maitinimą ir patvirtina mokykloje mokinių nemokamo maitinimo tvarką; 

16.3. skiria atsakingą darbuotoją mokinių nemokamo maitinimo organizavimui Darželyje 

koordinuoti;  

16.4. su tiekėjais atsiskaito pagal mokykloms pateiktas sąskaitas-faktūras; 

16.5. užtikrina mokinių nemokamo maitinimo apskaitos žurnalo (popierinio ir elektroninio, 

naudojant Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazę) pildymą;  

16.6. iki einamojo mėnesio 5 dienos užpildyto mokinių nemokamo maitinimo registravimo 

žurnalo už praėjusį mėnesį kopiją, patvirtintą mokyklos direktoriaus parašu ir antspaudu, pateikia 

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui; 

16.7. iki einamojo ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos pateikia Savivaldybės administracijos 

Buhalterinės apskaitos skyriui ketvirtinę mokinių nemokamo maitinimo ataskaitą, išlaidas nurodant 

euro tikslumu. 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Tėvai, globėjai (rūpintojai), nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus 

mokinių nemokamam maitinimui gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo šią paramą suteikusiai 

institucijai grąžinti neteisėtai gautos socialinės paramos – nemokamo maitinimo mokiniams dydžio 

pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos nemokamo maitinimo mokiniams dydžio piniginės 

lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

18. Savivaldybės administracijos sprendimai dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo 

gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

____________________ 


