
 
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 
 

2016 m. balandžio 12 d. Nr. T-152 

Kaunas 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 

1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo 

mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“,  Kauno miesto  savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1. Patvirtinti Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 

d. sprendimą Nr. T-440 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais. 

 

 

 

Savivaldybės meras     Visvaldas Matijošaitis 

  



 

PATVIRTINTA 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 

2016 m. balandžio 12 d.  

sprendimu Nr. T-152 

 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, naudojant 

šiems tikslams skiriamas valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos Kauno miesto  

savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetui lėšas, Savivaldybės biudžeto lėšas, nevalstybinių 

mokyklų steigėjų skirtas lėšas ir kitas įstatymų nustatyta tvarka gautas lėšas. 

2. Aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi Savivaldybėje įsteigtose bendrojo 

ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą 

švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo 

programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio 

ugdymo programą, išskyrus mokinius, kurie: mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas; 

mokosi ir pagal bendrojo ugdymo ir pagal profesinio mokymo programas; yra išlaikomi 

(nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba Savivaldybės 

finansuojamose įstaigose; kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriamas globos (rūpybos) 

išmoka.  

3. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 

paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 

1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 

„Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“, kitais teisės aktais. 

4. Šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinės 

paramos mokiniams įstatyme, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme apibrėžtas sąvokas. 

5. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas toje mokykloje, kurioje mokinys 

mokosi, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos. Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas 

naujojoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla 

pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą mokyklai, kurioje mokosi 



 

mokinys, ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Socialinės paramos 

skyrius). 

6. Nustatomos tokios mokinių nemokamo maitinimo rūšys, išdėstytos pagal 

prioritetą: 

6.1. pietūs; 

6.2. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose; 

6.3. pusryčiai arba pavakariai šio aprašo 13 ir 15 punktuose nustatytais atvejais. 

7. Savivaldybės administracija teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą, kurios 

rūšies (rūšių) nemokamą maitinimą mokiniui skirti pagal šio aprašo 6 punkte nurodytą prioritetą. 

8. Kreipimosi dėl nemokamo maitinimo mokiniams tvarką ir reikiamus pateikti 

dokumentus nustato Savivaldybės tarybos patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos 

mokiniams tvarkos aprašas. 

 

II SKYRIUS  

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

9. Nemokamas maitinimas teikiamas mokyklose darbo dienomis mokyklų 

administracijų nustatytu laiku. 

10. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai 

dienai vienam mokiniui nustatomas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, 

vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais lėšų, skiriamų vienai dienai 

vienam mokiniui, dydžiais ir patvirtintu pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų 

produktų rinkinių sąrašu pagal nustatytas mokinių amžiaus grupes. 

11. Nemokamo mokinių maitinimo apskaitos ir kontrolės tvarką nustato 

Savivaldybės administracija.   

 

III SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMO SĄLYGOS 

 

12. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas, jeigu vidutinės pajamos vienam 

iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos 

vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) 

dydžio. 

13. Mokiniai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio 

asmens gyvenimo sąlygas, turi teisę į nemokamą maitinimą, jei vidutinės pajamos vienam 

asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, šiais atvejais: 



 

13.1. kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi nenumatytų 

išlaidų dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo;  

13.2. kai vaikus augina neįgalūs bendrai gyvenantys asmenys arba kai šeimoje auga 

vaikas su negalia; 

13.3. kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau  vaikų; 

13.4. kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys 

asmenys, patiriantys socialinę riziką.  

14. Nemokamo maitinimo skyrimo mokiniams atvejais, nurodytais 13 punkte, 

Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas kreipiasi į Kauno miesto socialinių paslaugų 

centrą ar kitas institucijas dėl bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens 

gyvenimo sąlygų patikrinimo ir buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto surašymo. 

15. Nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams, kurie auga šeimose, Savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu įrašytose į socialinės rizikos šeimų apskaitą, jei jų vidutinės 

pajamos mažesnės kaip 2 VRP. 

 

IV SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMAS 

 

16. Nemokamas maitinimas mokiniams skiriamas: 

16.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

16.2. pateikus prašymą-paraišką dėl nemokamo maitinimo (toliau –                

prašymas-paraiška) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl socialinės 

paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos; 

16.3. vasaros atostogų metu organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, 

jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą, be atskiro 

prašymo – nuo mokykloje organizuojamos dieninės vasaros poilsio stovyklos pradžios iki 

pabaigos. 

17. Sprendimą dėl nemokamo maitinimo mokiniui skyrimo priima Socialinės 

paramos skyriaus vedėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų 

reikiamų dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai pareiškėja yra mokykla – nuo raštu pateiktos 

informacijos gavimo dienos).  

18. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Socialinės paramos skyrius apie priimtus 

sprendimus dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo informuoja mokyklas. Pareiškėjai dėl 

socialinės paramos mokiniams skyrimo informuojami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 

sprendimo priėmimo dienos. 



 

19. Nemokamas maitinimas mokiniams gali būti nutrauktas padidėjus bendrai 

gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamoms arba nustačius, kad bendrai 

gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo pateikė neteisingą informaciją apie turimas 

pajamas. 

20. Savivaldybės administracijos Centrinis apskaitos skyrius už lėšų, skirtų 

mokinių nemokamam maitinimui, panaudojimą atsiskaito Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka. 

21. Jei socialinė parama mokiniams neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir 

sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami, o Socialinės 

paramos skyriuje paliekamos šių dokumentų kopijos. 

22. Dokumentų, suteikiančių mokiniui teisę į nemokamą maitinimą, originalai 

saugomi Socialinės paramos skyriuje. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Mokyklų direktoriai atsako už: 

23.1. mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokyklose; 

23.2. mokinių nemokamo maitinimo paslaugų teikėjų parinkimą ir sutarčių su jais 

sudarymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

23.3. valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, 

tikslinį ir pagrįstą panaudojimą. 

24. Maitinimo paslaugą teikiančių įmonių vadovai atsako už maisto gamybos 

proceso mokyklose organizavimą, produktų ir patiekalų asortimento kokybę. 

25. Nevalstybinių mokyklų administracija atsako už valstybės biudžeto lėšų, 

skiriamų mokinių nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą. 

26. Socialinės paramos skyrius atsako už valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 

dotacijos Savivaldybės biudžetui ir Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų mokinių nemokamam 

maitinimui, tikslingą panaudojimą. 

27. Sprendimas dėl nemokamo maitinimo mokiniui skyrimo gali būti skundžiamas 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

____________________________________ 


