ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2014 m. birželio 26 d. Nr. T-151
Šiauliai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 2
dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d.
sprendimą Nr. T-63 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams, paramos mokinio
reikmenims įsigyti ir mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3. Paskelbti oficialų informacinį pranešimą vietinėje spaudoje apie Mokinių aprūpinimo
mokinio reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimą ir viso šio sprendimo tekstą Šiaulių rajono
savivaldybės interneto tinklalapyje.
4. Pavesti sprendimo vykdymo kontrolę Irenai Simanauskienei, Socialinės paramos skyriaus
vedėjai.

Savivaldybės meras

Algimantas Gaubas

PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-151
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Šiaulių rajono ugdymo įstaigose tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja nemokamo maitinimo organizavimą Šiaulių
rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio
ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – Mokykla),
teikiančioms nemokamą maitinimą mokiniams iš nepasiturinčių šeimų, kurie mokosi pagal
bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar
priešmokyklinio ugdymo programą.
2. Tvarkos aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo
programas ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo
programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio
reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta
tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.
3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir šiuo
Tvarkos aprašu, parengiamas Mokyklos nemokamo maitinimo teikimo organizavimo tvarkos
aprašas, kurį tvirtina Mokyklos vadovas.
II. NEMOKAMO MAITINIMO RŪŠYS
4. Nemokamo maitinimo rūšys:
4.1. pietūs;
4.2. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose;
4.3. pusryčiai (pavakariai).
III. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS
5. Kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo, bei jo skyrimo sąlygas nustato Šiaulių
rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos
aprašas.
6. Mokinių nemokamas maitinimas skiriamas:
6.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;
6.2. pateikus prašymą-paraišką mokslo metais nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl
nemokamo maitinimo skyrimo gavimo Mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos.
IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMO ORGANIZAVIMAS
7. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas toje Mokykloje, kurioje mokiniai mokosi,
pagal Mokyklos vadovo patvirtintą mokinių nemokamo maitinimo tvarką.
8. Mokiniui pakeitus Mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje Mokykloje pradedamas
teikti nuo pirmos dienos. Ankstesnė Mokykla naujajai Mokyklai pateikia pažymą apie mokinio teisę
gauti nemokamą maitinimą ir informuoja savivaldybės administraciją, kuri skyrė nemokamą
maitinimą apie tai, kad mokinys pakeitė Mokyklą.
9. Mokyklos (arba viešojo maitinimo įstaigos, kurios teikia nemokamą maitinimą
mokyklose) yra atsakingos už teikiamų maitinimo paslaugų kokybę.

10. Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas Mokyklose organizuojamose
dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
11. Nemokamas maitinimas, esant galimybei (tarpusavyje derina Mokykla, valgykla, išvykų
organizatoriai, mokinio tėvai), teikiamas:
11.1. mokinių išvykos atveju išduodant maisto produktų rinkinius (derina valgykla ir išvykų
organizatoriai);
11.2. atiduodant maistą į namus, mokinio ligos atveju (gydantis namuose), esant mokinio
tėvų prašymui (derina Mokykla, valgykla, mokinio tėvai);
11.3. laikinai nutraukus ugdomąją veiklą Mokykloje dėl ekstremalios situacijos ir
epidemijos (derina Mokykla, valgykla, mokinio tėvai).
12. Mokykla užtikrina aprašo 11 punkte numatytais atvejais nemokamo maitinimo tvarkos
Mokykloje laikymąsi, tikslingą valstybės biudžeto lėšų panaudojimą ir sveikos mitybos
reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą.
13. Nemokamas maitinimas gali būti teikiamas papildomų atostogų metu, jaunesniųjų klasių
mokiniams, kol vyksta vyresniųjų klasių mokinių ugdymas ir dirba valgykla.
14. Nemokamą maitinimą pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama.
V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ ORGANIZUOJANT MOKINIŲ NEMOKAMĄ
MAITINIMĄ
15. Mokyklos vadovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymu ir šiuo tvarkos aprašu, atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą
Mokykloje, nustato maitinimo laiką ir tvarką, skelbia viešai bei prižiūri, kad jos būtų laikomasi,
atsako už mokinių nemokamam maitinimui skiriamų lėšų tikslingą panaudojimą ir apskaitą.
16. Mokykloje vykdoma griežta nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaita, kurios
vykdymui naudojama elektroninė Socialinės paramos informacinė sistema (SPIS).
17. Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo:
17.1. atsako už nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaitos teisingumą;
17.2. kasdien pildo mokinių nemokamo maitinimo apskaitos žurnalą;
17.3. pasibaigus kalendoriniam mėnesiui per tris darbo dienas, užpildo SPIS mokinių
nemokamo maitinimo registravimo žurnalą ir duomenis pateikia apskaitą vykdančiai Švietimo
paslaugų centro buhalterijai;
17.4. Socialinės paramos skyriui teikia Mokykloje organizuojamos dieninės vasaros poilsio
stovyklos nemokamą maitinimą gaunančių mokinių sąrašą;
17.5. atsako už informacijos pateikimą laiku pareiškėjams ir Socialinės paramos skyriui.
18. Mokykla:
18.1. Socialinės paramos skyriui teikia duomenis mokinių nemokamam maitinimui lėšų
poreikiui apskaičiuoti, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
patvirtinta duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo
tvarka;
18.2. Socialinės paramos skyriui teikia kitą reikalaujamą informaciją apie mokinių
nemokamą maitinimą mokykloje.
19. Švietimo paslaugų centras:
19.1. konsultuoja Mokyklas maisto gaminimo technologijos klausimais ir teikia metodinę
pagalbą;
19.2. vykdo mokinių nemokamo maitinimo finansinę apskaitą;
19.3. Socialinės paramos skyriui iki kito mėnesio 5 d. teikia sąskaitas faktūras nemokamo
mokinių maitinimo išlaidoms apmokėti bei informaciją mėnesio ataskaitai;
19.4. duomenis metinei mokinių nemokamo maitinimo ataskaitai, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę
paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu, pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų sausio
mėnesio 15 dienos.

20. Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro patvirtinta duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai
mokiniams teikimo tvarka, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teikia Savivaldybės
administracijos direktoriaus ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo patvirtintus duomenis apie
lėšų poreikį nemokamam mokinių maitinimui, suteiktą nemokamą maitinimą bei papildomai
reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas.
VI. SOCIALINĖS PARAMOS FINANSAVIMAS
21. Nemokamo mokinių maitinimo išlaidų finansinę apskaitą vykdo Šiaulių rajono
savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyrius.
22. Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui ir savivaldybės biudžeto įstatymų nustatyta tvarka.
23. Pusryčių (pavakarių) produktų pirkimo išlaidoms yra skiriama iki 2 procentų valstybės
biudžeto lėšų skirtų socialinei paramai mokiniams (produktams, paramai mokinio reikmenims
įsigyti ir administravimui) numatytoms išlaidoms finansuoti.
24. Nemokamo maitinimo maisto produktams, vienam mokiniui vienai dienai, skiriamų lėšų
dydis tvirtinamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Valstybės biudžeto lėšų nemokamo maitinimo mokiniams panaudojimo finansinę
kontrolę vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuota vidaus audito tarnyba ir
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.
26. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.
________________

