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KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja 

Kretingos rajono Baublių mokykloje-daugiafunkciame centre (toliau –Mokykla) besimokančių 

mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, nustato asmenų, atsakingų už nemokamo maitinimo 

organizavimą, funkcijas.  

2. Nemokamas maitinimas Mokykloje organizuojamas vadovaujantis Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2 -12  patvirtintu „Socialinės paramos 

mokiniams kreipimosi tvarkos aprašu“,  „Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu“ 

ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 

patvirtintu „Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų 

socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“ ir šiomis Taisyklėmis.  

3. Mokinių nemokamo maitinimo rūšis -  pusryčiai ir pietūs. 

4. Nemokamas maitinimas Mokykloje priešmokyklinio ugdymo ir 1-10 klasių mokiniams 

teikiamas tik mokslo dienomis: 

4.1. nemokami pusryčiai teikiami per pirmą pertrauką – 8.45-9.00 val., nemokami pietūs - per 

trečią pertrauką – 10.40 – 11.00 val.   

5. Mokykloje, už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą yra atsakingas Mokyklos 

direktorius, kuris: 

5.1. tvirtina: 

5.1.1. nemokamo maitinimo organizavimo Mokykloje taisykles; 

5.1.2. valgiaraščius, kurie sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-877 „Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai 

reikalingų produktų rinkinių sąrašą pagal mokinių amžiaus grupes“; 

5.2. supažindina klasių auklėtojus su Kretingos rajono savivaldybės tarybos patvirtintais 

„Socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos aprašu“, „Mokinių nemokamo maitinimo 

mokyklose tvarkos aprašu“; 

5.3. kreipiasi į maitinimo paslaugas teikiančią įstaigą dėl maitinimo pakeitimo sausu daviniu 

nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams. 

6. Raštinės vedėjas atsakingas už: 



6.1. informacijos pateikimą Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų 

ir sveikatos skyriui apie mokinio, kuriam buvo skirtas nemokamas maitinimas, mokymosi sutarties 

nutraukimą; 

6.2. dokumentų perdavimą kitai mokymo įstaigai, jei nemokamą maitinimą gaunantis 

mokinys pakeičia mokymosi įstaigą. 

7. Budėtojas atsakingas už duomenų pateikimą valgyklos padalinio vedėjui apie nemokamą 

maitinimą gaunančių vaikų skaičių kiekvieną mokymosi dieną.  

8. Vyriausiasis buhalteris atsakingas už: 

8.1. nemokamą maitinimą gaunančių mokinių sąrašo pateikimą klasių auklėtojams ir 

valgyklos padalinio vedėjui;  

8.2. kasdieninio mokinių nemokamo maitinimo elektroninių žiniaraščių pildymą Socialinės 

paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS); 

8.3. informacijos pateikimą apie nemokamą mokinių maitinimą (pusryčius, pietus) gaunančių 

mokinių skaičių, suderintą su valgyklos padalinio vedėju, SPIS sistemoje kiekvieno mėnesio 

paskutinę darbo dieną; 

8.4. už duomenų pateikimą Kretingos savivaldybės ekonomikos ir biudžeto skyriui apie 

panaudotas mokinių nemokamam maitinimui skirtas lėšas. 

9. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kartą per savaitę pildo Valgiaraščių ir vaikų 

maitinimo atitikties patikrinimo žurnalą (1 priedas), nustatęs neatitikimų, juos užregistruoja Valgiaraščių 

ir vaikų maitinimo atitikties patikrinimo žurnale, nedelsdamas raštu apie tai informuoja maitinimo 

paslaugos teikėją, pranešimo kopiją pateikia Mokyklos vadovui bei apie tai praneša teritorinei Valstybinei 

maisto ir veterinarijos tarnybai. Maitinimo paslaugos teikėjas atsako už tai, kad nustatyti vaikų maitinimo 

organizavimo trūkumai būtų pašalinti nedelsiant.  

10. Klasių auklėtojai supažindina mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) su Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos patvirtintais „Socialinės paramos mokiniams kreipimosi tvarkos aprašu“ ir 

„Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu“. 

11. Mokinys pradedamas nemokamai maitinti, gavus Kretingos rajono savivaldybės 

administracijos socialinių reikalų ir sveikatos  skyriaus sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams 

skyrimo.  

12. Turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui neatvykus į Mokyklą dėl ligos arba 

kitais svarbiais atvejais, už praleistas dienas pusryčiai ir pietūs sausu daviniu nekompensuojami.  

13. Sausas davinys nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams gali būti skiriamas tik 

tomis ugdymo proceso dienomis, kurios skirtos kultūrinei, meninei, pažintinei, praktinei, sportinei 

veiklai. 

14. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

_______________________________________ 

 



Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro 

nemokamo maitinimo organizavimo taisyklės 
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VALGIARAŠČIŲ IR VAIKŲ MAITINIMO ATITIKTIES PATIKRINIMO  

ŽURNALAS 
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