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Švietimo skyrius sulaukia klausimų iš mokyklų vadovų dėl nemokamo maitinimo ligos

atveju nuo 2022 m. gegužės 1 d. kuomet Lietuvoje atšaukiama valstybės lygio ekstremali situacija

dėl Covid -19 pandemijos. 

Pagrindinis  dokumentas,  kuriame nustatyti  vaikų  maitinimo organizavimo reikalavimai,

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

patvirtintas  Vaikų  maitinimo  organizavimo  tvarkos  aprašas.  Tvarkos  apraše  nustatyta,  kad

karantino,  ekstremaliosios  situacijos,  ekstremalaus  įvykio  laikotarpiu,  jei  tuo  metu  sustabdomas

vaikų maitinimo paslaugų teikimas mokyklose, poilsio stovyklose ar socialinių paslaugų įstaigose

(išskyrus vaikų socialinės globos namuose), gali būti išduodami maisto daviniai. 2021 m. spalio 28

d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-297 „Dėl Savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 30 d.

sprendimo  Nr.  1-64-10  „Dėl  mokinių  maitinimo  organizavimo  Panevėžio  miesto  savivaldybės

bendrojo  lavinimo  mokyklose  tvarkos  aprašo  patvirtinimo,  patalpų,  reikalingų  maistui  ruošti,

suteikimo maitinimo paslaugų teikėjams nemokamai ir mokinių nemokamo maitinimo Panevėžio

mieste tvarkos aprašo, patvirtinto Savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 1-20-13,

7  punkto  pakeitimo“  pakeitimo“  patvirtinto  aprašo  13  punkte  nurodoma,  kai  vaikui  skirtas

nemokamas maitinimas, mokyklos vadovo sprendimu jis gali būti organizuojamas išduodant maisto

davinius,  skirtus  maitinti  ne  mokykloje.  Maisto  daviniai  išduodami  karantino,  ekstremaliosios

situacijos, ekstremaliojo įvykio ar įvykio laikotarpiu, sustabdžius ugdymo procesą mokykloje, taip

pat kai vaikui skirtas mokymas namuose. Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Lietuvoje atšaukiama valstybės

lygio ekstremali situacija dėl Covid -19 pandemijos. Vadovaujantis minėtais teisės aktais, nuo 2022

m.  gegužės  1  d.  maisto  daviniai  mokiniams,  kuriems  skirtas  nemokamas  maitinimas,

nebeišduodami.
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Nemokamas maitinimas mokyklose skiriamas vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2019 m.

gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-158 (Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d.

sprendimo Nr. 1-249 redakcija), patvirtintu Socialinės paramos mokiniams teikimo Savivaldybės ir

nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu.  Vadovaujantis minimu aprašo 40 punktu, mokiniui ligos

atveju  ir  mokiniui,  kuriam  skirtas  mokymasis  namuose,  nemokamas  maitinimas  tėvų  prašymu

teikiamas mokyklos vadovo nustatyta tvarka. Kadangi nuo  2022 m. gegužės 1 d. maisto daviniai

nebegali būti išduodami, jeigu tėvai minėtu punktu prašo ligos atveju skirti nemokamą maitinimą,

jis gali būti išduodamas mokyklos vadovo nustatyta tvarka, t. y. tuo pačiu metu, kuomet nemokamo

maitinimo pietūs organizuojami visiems mokiniams. 
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