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KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ  

MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašas nustato mokinių maitinimo organizavimo progimnazijoje tvarką. 

2. Mokinių maitinimo paslaugas progimnazijoje teikia UAB „Handelshus“, atrinkta 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka. 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

3. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą: 

3.1. į nemokamus pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės 

kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžio; 

3.2. į nemokamus pietus ir pusryčius, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį 

yra mažesnės kaip 2 VRP dydis. 

3.3. į nemokamus pietus ir pusryčius, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį 

yra mažesnės kaip 2 VPR dydžiai, steigėjo numatytais išimtinais atvejais. 

 

III KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO IR 

SPRENDIMO DĖL NEMOKAMO MAITINIMO PRIĖMIMAS 

4. Nemokamam maitinimui gauti mokinių tėvai (įtėviai) (toliau pareiškėjas) Kupiškio 

rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia prašymą ir kitus reikalingus 

dokumentus. 

5. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali 

kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos ir nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas visiems mokslo 

metams. 

6. Sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo priima Kupiškio rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyrius. 
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7. Pareiškėją dėl nemokamo maitinimo skyrimo (neskyrimo ar nutraukimo) informuoja 

socialinė pedagogė, gavusi sprendimą dėl socialinės paramos gavimo. 

IV ORGANIZAVIMAS APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ 

8. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas mokymosi dienomis ir vasaros 

atostogų metu progimnazijoje organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.  

9. Nemokami pietūs ir pusryčiai neteikiami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis, 

mokiniui sergant ar dėl kitų priežasčių mokiniui nelankant mokyklos. 

10. Mokiniui, kuriam skirtas mokymas namie, nemokami pietūs, pusryčiai 

progimnazijos nustatyta tvarka atiduodami į namus maisto daviniu, skirtu maitinti ne mokykloje. 

Maisto davinys formuojamas už ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų laikotarpį.  

11. Mokiniams, kurie dalyvauja išvykose ir ekskursijose nemokami pietūs, pusryčiai 

gali būti skiriami maisto daviniu suderinus su valgyklos vyr. virėja.  

12. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykių laikotarpiu,  jei tuo 

metu sustabdomas vaikų maitinimo paslaugų teikimas progimnazijoje, nemokamas maitinimas gali 

būti organizuojamas išduodant maisto davinius, skirtus maitinti ne progimnazijoje. Maisto davinys 

formuojamas už ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų laikotarpį. Maisto daviniai išdalinami pagal iš 

anksto sudarytą grafiką, apie tai mokinių tėvai informuojami asmeniškai telefonu. Jei mokinio tėvai 

neturi galimybės maisto davinio atsiimti, jis pristatomas mokiniui į namus. 

13. Mokiniai, kuriems Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės 

paramos skyriaus sprendimu skiriamas nemokamas maitinimas, maitinami pagal sudarytus sąrašus.   

14. UAB ,,Handelshus“ vyr. virėja pažymi mokinį kasdieninio moksleivių nemokamo 

maitinimo registravimo žurnale. 

15. Už kiekvienos dienos mokinių maitinimo apskaitos teisingą pateikimą atsakinga 

UAB ,, Handelshus“ vyr. virėja. 

16. Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalas (SPIS) pildomas kiekvieną 

mėnesį, pagal UAB ,,Handelshus“ vyr. virėjos pateiktą kasdieninio mokinių nemokamo maitinimo 

registravimo žurnalą. 

17. Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalas (SPIS) iki kito mėnesio 5 

dienos pateikiamas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 

buhalterijai. 

18. Mokinys gauna nemokamą maitinimą progimnazijoje nuo informacijos apie priimtą 

sprendimą gavimo progimnazijoje iki mokslo metų pabaigos. Naujai atvykusiems mokiniams 

nemokamas maitinimas pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi progimnazijoje dienos, jei 

ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą. 
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19. Už nemokamo maitinimo organizavimą, administravimą atsakingos socialinės 

pedagogės. 

20. Mokiniai valgykloje maitinami pagal grafiką. 

21. Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, mokinių maitinimo 

priežiūros komisija kontroliuoja,  kad teikiama maitinimo paslauga būtų kokybiška ir atitiktų higienos 

normų reikalavimus. 

22. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.  

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Mokinių  maitinimo organizavimo tvarkos aprašą keičia, pildo ar naikina 

progimnazijos direktorius. 

________________ 


