PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS PATVIRTINIMO
2009 m. vasario 26 d. Nr. T – 47
6 šaukimo 24 posėdis
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo ( Žin. , 2006;
Nr.73-2755; 2008, Nr. 63 – 2382, Nr. 149-6027 ) 14 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo ( Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr.113-4290) 18
straispsnio 1 dalimi, Panevėžio rajono savivaldybės Taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarką ( pridedama ).
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1. Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2004 m. kovo mėn. 4 d. sprendimą Nr. T-400
„Dėl moksleivių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose“;
2.2. 2006 m. balandžio mėn. 6 d. sprendimą Nr. T-57 „Dėl rajono savivaldybės tarybos
2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T - 907 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo
bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos patvirtinimo“ papildymo”;
2.3. 2006 m. lapkričio mėn. 23 d. sprendimą Nr.T-240 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo
mokyklose tvarkos patvirtinimo“ ;
2.4. 2007 m. sausio mėn. 25 d. sprendimą Nr. T-14 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo
kainų nustatymo“ ;
2.5. 2007 m. sausio mėn. 25 d. sprendimą Nr.T-15 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo
mokyklose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ ;
2.6. . 2007 m. kovo mėn. 22 d. sprendimą Nr. T- 64 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 200701-25 sprendimo Nr. T -14 „ Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“
pakeitimo“;
2.7. 2008 m. birželio mėn. 26 d. sprendimą Nr. T-141 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo
mokyklose tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

PATVIRTINTA
Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T -47
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši tvarka reglamentuoja Panevėžio rajono mokinių, kuriems skirtas nemokamas
maitinimas vadovaujantis Socialinės paramos mokiniams įstatymu, maitinimo organizavimą.
2. Nemokamas maitinimas, vadovaujantis šia tvarka, organizuojamas ugdymo įstaigoje.
3. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą atsakingas ugdymo įstaigos vadovas.
4. Nemokamas maitinimas teikiamas toje ugdymo įstaigoje, kurioje mokiniai mokosi,
neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.
II. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS FINANSAVIMAS
5. Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios tikslinės
dotacijos savivaldybės biudžetui, savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų įstatymų nustatyta tvarka gautų
lėšų.
6. Socialinės paramos mokiniams išlaidų rūšys:
6.1. išlaidos už įsigytus produktus (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai
mokiniai maitinami nemokamai;
6.2. patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių
su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo
įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.).
7. Išlaidos, numatytos 6.1 punkte, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės
dotacijos savivaldybės biudžetui.
8. Išlaidos, numatytos 6.2 punkte, finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir kitų
įstatymų nustatyta tvarka gautų lėšų.
9. Ugdymo įstaigoms lėšos produktams, patiekalų gamybos išlaidoms skiriamos rajono
savivaldybės tarybos sprendimu, tvirtinant metų biudžetą, einamaisiais metais maisto produktų
įsigijimui nepanaudotos lėšos rajono savivaldybės tarybos sprendimu gali būti perskirstomos
ugdymo įstaigoms papildomai mokinio reikmenims ar maisto produktams įsigyti.
III. PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDŽIŲ NUSTATYMAS IR
VALGIARAŠČIŲ SUDARYMAS
10. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu produktams įsigyti (įskaitant pirkimo
pridėtinės vertės mokestį) skiriama:
10.1. nuo 1,2 iki 2 procentų bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio suma
pusryčiams;
10.2. nuo 2,6 iki 3,6 procento BSI dydžio suma pietums;
10.3. nuo 6 iki 7 procentų BSI dydžio suma maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams)
mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
11. Panevėžio rajono ugdymo įstaigose produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis nustatomas:
11.1. pusryčiams ir pietums – priešmokyklinio ugdymo ir 1–4 klasių bei 5-12 klasių
mokiniams - dviem amžiaus grupėms;
11.2. maitinimui dieninėse vasaros poilsio stovyklose – viena dienos maitinimo norma.

12. Mokyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip dešimčiai dienų, vadovaujantis
Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių gamybai reikalingų
produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes: 7–10 amžiaus grupei (priešmokyklinio
ugdymo ir 1–4 klasių), 15 metų ir vyresnių (5–12 klasių mokiniams). Valgiaraštis maitinimui
dieninėse vasaros poilsio stovyklose –15 metų ir vyresnių amžiaus grupei.
13. Valgiaraščiai, kuriuose nurodyti patiekalų kiekiai, energinė ir mitybinė vertė, suderinami
su Panevėžio visuomenės sveikatos centru, tvirtinami mokyklos direktoriaus ir skelbiami mokykloje
viešai;
13.1 šių valgiaraščių kopijos kartu su produktų kiekių suvestine pateikiami rajono
savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui rugsėjo mėn.
IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
14. Nemokamas maitinimas ugdymo įstaigoje direktoriaus įsakymu skiriamas ne vėliau kaip
per 3 dienas po sprendimo dėl nemokamo maitinimo gavimo.
14.1 Nemokamas maitinimas mokiniui neskiriamas nuo kitos dienos po sprendimo dėl
socialinės paramos mokiniams nutraukimo mokykloje gavimo.
15. Nemokami pusryčiai ir pietūs organizuojami mokyklose mokslo dienomis, esant
nepanaudotų lėšų gali būti organizuojami poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus.
16. Nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu teikiamas mokyklose organizuojamose
dieninėse vasaros poilsio stovyklose, jei šioms stovykloms organizuoti neteikiamas finansavimas
pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Vaikų socializacijos programų finansavimo tvarkos
aprašą.
17. Nemokami pietūs (pusryčiai) turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui
neatvykus į ugdymo įstaigą dėl ligos ar kitos priežasties, ugdymo įstaigos numatyta tvarka gali būti
atiduodami broliui, seseriai, tėvams ar kitiems šeimos nariams pristatyti į namus maitinimą
gaunančiam mokiniui.
17.1. Nemokami pietūs (pusryčiai) turinčiam teisę gauti nemokamą maitinimą mokiniui,
kuriam skirtas mokymas namuose, ugdymo įstaigos numatyta tvarka gali būti atiduodami į namus.
17.2. Mokiniui gulint ligoninėje ar gydantis sanatorijoje, mokykloje nemokamas maitinimas
jam neteikiamas.
17.3. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
18. Ugdymo įstaigoje vykdoma griežta nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaita,
šalinami pasitaikantys piktnaudžiavimo atvejai (parduodamas ar niokojamas paskirtas maistas ir
pan.).
19. Rekomenduojama mokiniams kasdien duoti vardinius nemokamo maitinimo talonus,
nurodant mokinio klasę.
20. Ugdymo įstaigoje kasdien pildomi „Mokinių nemokamo maitinimo registravimo
žurnalai” , esantys socialinės paramos informacinės sistemos SPIS internetiniame puslapyje.
21. Mokiniui neatėjus į mokyklą, kitiems mokiniams gali būti didinama dienos maitinimo
norma, neviršijant patvirtintos dienos maitinimo normos.
22. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo
pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti
nemokamą maitinimą. Apie tai raštu informuojamas Savivaldybės administracijos, kurioje buvo
priimtas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniui, Socialinės paramos skyrius.
V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ ORGANIZUOJANT MOKINIŲ NEMOKAMĄ
MAITINIMĄ

23. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis mokyklų
pateiktomis ataskaitomis, rengia ir teikia ketvirčio ir metų ataskaitas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai.
24. Švietimo, kultūros ir sporto skyrius:
24.1. teikia tvirtinti savivaldybės administracijai produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį;
24.2. tikrina ugdymo įstaigas dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos taikymo
ir patvirtintų maitinimo normų laikymosi;
24.3. informuoja ugdymo įstaigų vadovus apie mokinių nemokamo maitinimo organizavimo
tvarkos pasikeitimus, rengia mokyklų darbuotojams mokymus;
24.4. renka ugdymo įstaigų pranešimus apie lėšų poreikį išlaidoms produktams ir išlaidoms
mokinio reikmenims finansuoti kitiems metams ir sudaro šių lėšų poreikio suvestinį pranešimą kurį
savivaldybės administracija teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki kiekvienų metų
liepos 1 d.
25. Ugdymo įstaigos vadovas:
25.1. atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal paskirtį, mokinių
maitinimo organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
25.2. apie panaudotas mokinių nemokamam maitinimui skirtas lėšas atsiskaito Panevėžio
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui už ketvirtį ir už metus iki kito
mėnesio 10 dienos vadovaudamiesi Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
25.3. atsako už ,,Mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalo” pildymą socialinės
paramos informacinės sistemos ,SPIS internetiniame puslapyje ir informacijos rašytine forma
pateikimą iki kito mėnesio 5 dienos Socialinės paramos skyriui;
25.4. teikia kitą informaciją apie mokinių nemokamo maitinimo organizavimą.
1)

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui mokyklose, tikslinio
panaudojimo kontrolę atlieka valstybės kontrolė, savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, savivaldybės
administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Finansų
skyrius, bendrojo lavinimo mokykla.

