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PLUNGĖS LOPŠELIO – DARŽELIO „RŪTELĖ“ 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Mokinių nemokamo maitinimo Plungės lopšelyje–darželyje ,,Rūtelė“ (toliau - įstaiga) tvarkos aprašas 

(toliau – aprašas) nustato mokinių nemokamo maitinimo teikimo tvarką, nemokamo maitinimo kainas, 

mokinių nemokamo maitinimo teikimo tęstinumą ekstremalios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir/ar karantino 

metu organizuojant nemokamą maitinimą  įstaigos teises, pareigas ir atsakomybę. 

1.2. Nemokamo maitinimo rūšys įstaigoje yra šios:  

1.2. 1. pietūs, 

1.2. 2. pusryčiai. 

1.3. Nemokamas maitinimas įstaigoje teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės paramos 

mokiniams įstatymu su vėlesniais pakeitimais, šiuo Aprašu, Plungės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais: 

Mokinių (tarp jų ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą) maitinimo organizavimo mokyklose 

tvarka, Socialinės paramos mokiniams teikimo savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, 

Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais norminiais dokumentais. 

1.4. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir teikimą atsako įstaigos direktorius.  

 

II. NEMOKAMO MAITINIMO KAINOS 

 

2.1. Mokinių nemokamam maitinimui  skiriamų lėšų maisto produktams įsigyti dydžius nustato Plungės rajono 

savivaldybės administracijos direktorius. 

2.2. Reikalingiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydis (įskaitant pridėtinės 

vertės mokestį) tvirtinamas Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.  

 2.3. Atskaitomybės laikotarpis vienas mėnuo. 

                   

III. NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS 

 

3.1. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: 

3.1.1. Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrius priima sprendimą dėl nemokamo 

maitinimo mokiniui, skyrimo; 

3.1.2. Gavus iš Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus sprendimą ,,Dėl 

socialinės paramos mokiniams skyrimo“. 

3.2. Įstaigos direktorius: 

3.2.1. tvirtina nemokamo maitinimo valgiaraščius;  

3.2.2. tvirtina mėnesinius mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalus; 

3.2.3. tvirtina metines išlaidų sąmatas (nemokamam mokinių maitinimui); 

3.2.4. skiria įsakymu atsakingus darbuotojus už atskiras nemokamo mokinių  maitinimo teikimo, 

organizavimo, apskaitos darbo sritis; 

3.2.5. tvirtina įsakymu priešmokyklinių grupių vaikų sąrašą, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas. 

3.3. Vaikų maitinimo organizatorius: 

3.3.1. atsakingas už priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų nemokamo maitinimo registravimą sistemoje SPIS; 

3.3.2. teikia informaciją Plungės rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų skyriui; 

3.3.3. atsakingas už  mokinių nemokamo maitinimo žurnalo tvarkymą; 

3.3.4. organizuoja informacijos apie nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas teikimą ugdytinių tėvams, 

globėjams (rūpintojams); 

3.3.5. žymi mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, skaičių valgiaraštyje. 

3.4. Kiti atsakingi darbuotojai: 

3.4.1. kiekvieną dieną grupių mokytojos žymi valgančių mokinių, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, 

lankomumą; 

3.4.2. sandėlininkas išduoda produktus mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas (atskaitomybės 

laikotarpis 1 mėnuo); 

3.4.3. buhalteris sudaro metinę nemokamo maitinimo išlaidų sąmatą, teikia įvykdymo ataskaitas, išlaidų 

sąmatas, dėl lėšų pervedimo, pildymo ir pateikimo Plungės rajono savivaldybės administracijos Socialinių 

reikalų skyriui. 



3.5. Maitinimas įstaigoje organizuojamas mokslo metų dienomis. Poilsio, švenčių, atostogų dienomis mokinių 

maitinimas neorganizuojamas, mokinio ligos atveju arba neatvykus į mokyklą dėl kitų priežasčių, nemokamas 

maitinimas neteikiamas.  

3.6. Nemokamus pietus mokiniai valgo kartu su grupe.  

3.7. Vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

3.8. Mokinių atostogų dienomis per mokslo metus nemokamas maitinimas organizuojamas ir teikiamas tik 

pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomiems mokiniams. Ši nuostata netaikoma karantino, 

ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio laikotarpiu. 

3.9. Mokiniui ligos atveju ir mokiniui, kuris mokosi namuose (išskyrus besimokančius nuotoliniu būdu), 

turintiems teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokamas maitinimas tėvų prašymu teikiamas mokyklos vadovo 

nustatyta tvarka. Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, išskyrus kai toks mokymas organizuojamas 

karantino, ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, nemokamas maitinimas 

neteikiamas. 

 

IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS, 

EKSTREMALIOJO ĮVYKIO AR KARANTINO LAIKOTARPIU 

 

4.1. Priešmokyklinio ugdymo  grupių vaikams, taikant grupinę, pavienę izoliaciją ar esant ligos atvejui, 

ekstremalios  situacijos, ekstremaliojo įvykio ar  karantino  laikotarpiu (kai ugdymas vykdomas nuotoliniu 

būdu), įstaigos direktorius užtikrina nemokamo maitinimo teikimą aprūpinant juos maisto davinius kas 10 

darbo dienų. 

4.2. Mokyklos direktorius paskiria atsakingą darbuotoją, kuris išsiaiškina šeimų pageidavimus gauti maisto 

davinį, vadovaujantis tėvų prašymais, išdalina maisto produktus. 

4.3. Nemokamas maitinimas teikiamas išduodant sausus davinius (paketus):  

4.3.1.sausi maisto daviniai (paketai) išduodami už nurodytą laikotarpį pagal nustatytą grafiką, suderintą su 

įstaigos direktoriumi;  

4.3.2. maisto davinių (paketo) sudėtis turi atitikti įstaigos per viešuosius pirkimus perkamų produktų sąrašą;  

4.3.3. maisto daviniai (paketai) išduodami kas 10 darbo dienų, nuo 7.00 val. iki 7.55 val.; 

4.3.4. maisto daviniai (paketai) išduodami ir atsiimami Plungės lopšelio-darželio „Rūtelė“, A. Jucio g. 38, 

Plungė, muzikos salėje (įėjimas pro avarinį išėjimą);  

4.3.5. tėvų pareigų turėtojas, atėjęs atsiimti maisto davinio (paketo), privalo dėvėti kaukę, vienkartines pirštines 

ir laikytis saugaus 2 metrų atstumo nuo kito asmens, pasirašo ant maisto davinio išdavimo akto; 

4.3.6. darbuotojas, dalijantis maisto davinį (paketą), privalo dėvėti kaukę, mūvėti vienkartines pirštines, po 

kiekvieno atiduoto maisto paketo privalo dezinfekuoti darbo vietą (stalą). 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Įstaigos direktorius:  

5.1.1.užtikrina valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetams lėšų panaudojimą ir 

sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą, maisto davinių (paketų) teikimą;  

5.1.2. patvirtina mokinių nemokamo maitinimo organizavimo įstaigoje tvarką; 

5.1.3.paskiria atsakingus asmenis už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir teikimą įstaigoje. 
5.2. Nemokamam maitinimui skiriamos valstybės biudžeto tikslinės lėšos naudojamos tik maisto produktams 

įsigyti (įskaitant prekių pridėtinės vertės mokestį). Nemokamam maitinimui administruoti (darbuotojų darbo 

užmokesčiui, socialiniam draudimui, išlaidoms už komunalines ir kitas paslaugas) naudojamos Plungės rajono 

savivaldybės biudžeto lėšos. 

5.3. Tvarka gali būti keičiama ir/ar papildoma, atsižvelgiant į Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimus.  

_______________________________________ 

 


