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LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS 

MAISTO DAVINIŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 1. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos maisto davinių tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje (toliau – Gimnazija), Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pagrindinio ugdymo  skyriuje (toliau – Skyrius) besimokančių 

mokinių, nemokamo maitinimo organizavimą.  

 2. Maisto davinių išdavimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje ir Lazdijų Motiejaus 

Gustaičio gimnazijos Kučiūnų pagrindinio ugdymo skyriuje, organizuojamas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl 

vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimu“ nuostatomis, Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 

parengtomis rekomendacijomis „Dėl mokinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios 

situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų“. 

 

II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS TEIKIMAS 

 3. Mokiniams maisto daviniai  Gimnazijoje ir Skyriuje gali būti išduodami karantino, 

ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio laikotarpiu, jei tuo metu sustabdomas vaikų 

maitinimo paslaugų teikimas Gimnazijoje ar Skyriuje. 

 4. Mokiniams maisto daviniai  Gimnazijoje ir Skyriuje išduodami, neatsižvelgiant į jų 

gyvenamąją vietą, vadovaujantis šiuo Aprašu. Už maisto davinių išvežimo organizavimą 

Gimnazijoje ir Skyriuje atsakingas Gimnazijos direktorius.  

 5. Maisto davinių išvežimas teikiamas mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio, pradinio ir bendrojo lavinimo programas, naudojant šiems tikslams skiriamas 

valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui lėšas, savivaldybės biudžeto 

lėšas bei kitas įstatymų nustatyta tvarka gautas lėšas.  

 6. Mokiniams vietoj maisto davinių negali būti išmokami pinigai.  

 

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 



 7. Maisto daviniai išduodami ir išdalinami Gimnazijoje ir Skyriuje pagal Gimnazijos 

direktoriaus patvirtintus valgiaraščius. Šie valgiaraščiai suderinami su Visuomenės sveikatos centro 

specialistu bei Gimnazijos steigėjo atstovu.  

 8. Gimnazijoje ir Skyriuje maisto davinių išdavimo organizavimui koordinuoti skiriamas 

atsakingas darbuotojas.  

 9. Atsakingas darbuotojas už maisto davinių išdavimo organizavimą: 

 9.1. peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas Gimnazijoje ir 

Skyriuje, sąrašus, papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius telefono 

numerius; 

 9.2. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas, tėvus (globėjus, 

rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir 

(ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį). Išsiaiškinama, ar visos šeimos pageidauja 

gauti maisto davinį; 

 9.3. bendradarbiauja su maitinimo paslaugos teikėjais kartu su visuomenės sveikatos 

specialistais, dirbančiais Gimnazijoje ir Skyriuje, koordinuoja maisto davinio turinio atitiktį 

nustatytoms vidutinėms rekomenduojamoms paros normoms ir patvirtintą nemokamam maitinimui 

skiriamų lėšų sumą, 

 9.4. informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie maisto davinių išdavimą 

pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar kitu būdu. Jeigu šeima neturi galimybės 

atsiimti maisto davinio Gimnazijoje ar Skyriuje, suderina maisto davinių pristatymo į mokinio 

namus ar kitą vietą laiką. Koordinuoja informacijos dėl maisto davinių išdavimo skelbimą 

Gimnazijos interneto svetainėje; 

 9.5. periodiškai (kas dvi savaites) kartu su paskirtais asmenimis išduoda maisto davinius 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ar pilnamečiams mokiniams. Jeigu šeima neturi 

galimybės atsiimti maisto davinį Gimnazijoje ar Skyriuje, suderinę laiką su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais), organizuoja maisto davinio pristatymą į namus ar kitą iš anksto suderintą 

vietą Gimnazijos mikroautobusu ar kitu būdu.  

 10. Maisto davinius dalijantiems asmenims rekomenduojama laikytis šių taisyklių:  

 10.1. nuolat naudoti apsaugos priemones (respiratorius, vienkartines pirštines ir dezinfekcinį 

skystį);  

 10.2. maisto daviniai turi būti iš anksto supakuoti ir paruošti išsinešti;  

 10.3. ne rečiau kaip kas 2 val. kruopščiai plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu 

muilu ir dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis; 



 10.4. dalijimo vietoje dažniausiai liečiami paviršiai (durų rankenos, paviršiai, ant kurių 

dedami maisto produktai, ir t. t.) dažniau nei įprastai turi būti valomi ne tik drėgnu būdu, bet ir 

dezinfekcinėmis priemonėmis; 

 11. Maisto davinių išvežimas ir dalinimas Gimnazijoje ir Skyriuje organizuojamas kas antrą 

mėnesio antradienį, vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus patvirtintu maisto davinių išvežiojimo  

grafiku.  

 12. Paskutinę mėnesio dieną, Gimnazijos ir Skyriaus atsakingi už mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimą pateikia duomenis apie nemokamą maitinimą gavusius mokinius, 

Gimnazijos darbuotojui atsakingam už nemokamo maitinimo organizavimą.  

 13. Apskaitai naudojama Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) duomenų bazė.  

 14. Pasibaigus mėnesiui darbuotojas, atsakingas už nemokamo maitinimo organizavimą, 

rajono administracijos Socialinės paramos skyriaus atsakingam darbuotojui, pateikia nemokamo 

maitinimo apskaitos tabelį (popierinį ir elektroninį) patvirtintą Gimnazijos direktoriaus.  

 

V. NEMOKAMO MAITINIMO FINANSAVIMAS 

 15. Mokinių nemokamas maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios tikslinės 

dotacijos savivaldybės biudžetui, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir įstatymų nustatyta 

tvarka gautų kitų lėšų.  

 

VI. ATSKAITOMYBĖ 

 16. Ataskaitas ir, jei reikia, kitą informaciją apie mokinių nemokamam maitinimui 

panaudotas valstybės biudžeto lėšas, nustatytais terminais, teisės aktų nustatyta tvarka, Gimnazija 

pateikia Lazdijų rajono savivaldybės administracijai.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 17. Ginčai dėl mokinių teisės gauti nemokamą maitinimą sprendžiami Lietuvos Respublikos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

____________________________________________________________________ 


