
PATVIRTINTA  
Kalvarijos sav. 
Jungėnų pagrindinės mokyklos 
direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. 
įsakymu Nr. V-33 

  
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEMOKAMO 
MOKINIŲ MAITINIMO KARANTINO LAIKOTARPIU ORGANIZAVIMO IR 

TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
  

1. Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 
mokinių nemokamo maitinimo organizavimą Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos 
mokiniams, turintiems teisę į socialinę paramą, pagal 2018 m. gruodžio 4 d. Nr. XIII-1690 Lietuvos 
Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymą.  

2. Nemokamas mokinių maitinimas yra skiriamas Lietuvos Respublikos socialinės 
paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka ir finansuojamas iš valstybės biudžeto specialiosios 
tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.  

3. Nemokamas mokinių maitinimas mokykloje karantino laikotarpiu organizuojamas 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 
V-421 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 
V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimu Nr. 376 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) valdymo priemonių“ ir Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 
kovo 19 d. įsakymu Nr. D-127 (4.1) „Dėl nemokamo maitinimo organizavimo švietimo įstaigose 
karantino laikotarpiu“. 
 

II. NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS 
KARANTINO LAIKOTARPIU 

  
4. Mokykloje už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą ir teikimą karantino 

laikotarpiu atsakingas mokyklos vadovas.  
5. Vaikų maitinimas organizuojamas kita forma – maisto produktų rinkinių skyrimas į 

namus.  
6. Skiriant maistą į namus, vadovautis viruso prevencijos rekomendacijomis ir nurodymais. 
7. Numatyta bekontaktė maisto išdavimo vieta ne mokyklos patalpose - vidiniame 

mokyklos kieme, automobilių stovėjimo aikštelėje. 
8. Užtikrinti kuo įvairesnę maisto produktų rinkinio sudėtį. 
9. Klasių auklėtojai informuoja mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, tėvus (globėjus) 

apie ruošiamus sauso maisto davinius ir nurodo išdavimo laiką. 
10. Nurodant laiką, reguliuojamas susirinkusiųjų srautas, kad vienu metu nesusirinktų 

būrys žmonių. 
11. Maisto produktų rinkiniai bus išduodami vieną dieną per savaitę už visas savaitės 

dienas. 
12. Atokiau gyvenantiems mokiniams maisto produktų rinkiniai bus pristatyti mokykliniu 

autobusu be asmeninio kontakto, prieš tai įspėjus telefono skambučiu ir paliekant sutartoje vietoje. 



13. Mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą, maisto produktų rinkiniai bus 
išduodami nuo 2020 m. kovo 23 d. iki bus atšauktas nuotolinis mokymas. 

14. Nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo tvarka karantino laikotarpiu nurodoma 
el. dienyne. 

15. Klasių auklėtojai apie nemokamo maitinimo organizavimo ir teikimo tvarką karantino 
laikotarpiu informuoja auklėtinių tėvus (globėjus) el. paštu ar kitomis informacinėmis priemonėmis. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  
16. Lėšų, skiriamų mokinių nemokamam maitinimui ir jo administravimui panaudojimą 

kontroliuoja Savivaldybės centralizuota vidaus audito tarnyba, Kontrolės ir audito tarnyba, finansų 
ir biudžeto planavimo skyrius ir Valstybės kontrolė.  

_______________________  
  

 


