
NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO ATMINTINĖ 

 

 

Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimą ir administravimą reglamentuojantys 

pagrindiniai teisės aktai: 

 

 Lietuvos Respublikos Socialinės paramos mokiniams 

įstatymas (2006 m. birželio 13 d. Nr. X-686) 

 

 „Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams  tvarkos aprašas“ (patvirtintas Kauno 

rajono savivaldybės tarybos  2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-33) 

 

 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimas Nr. TS-85 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl kreipimosi 

gauti socialinę paramą mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. TS-336 „Dėl 

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl kreipimosi 

gauti socialinę paramą mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų 

patvirtinimo“ pakeitimo“ 

 

 

NEMOKAMAS MOKINIŲ MAITINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 
(Iš „Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams  tvarkos aprašo“ patvirtinto Kauno rajono savivaldybės 

tarybos  2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-33) 

 

 

16. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, 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. 

17. Mokiniai, kurie yra patyrę socialinę riziką, turi teisę į nemokamus pietus ir paramą 

mokinio reikmenims įsigyti, pajamų nevertinant. 

18. Mokiniai taip pat turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam 

asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, seniūnijos komisijai patikrinus bendrai 

gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo 

sąlygų patikrinimo aktą, šiais atvejais: 

18.1. netekus maitintojo, ligos atvejais; 

18.2. dėl nelaimingo atsitikimo, nukentėjus nuo gaisro ar kitų nelaimių; 

18.3. mokiniams, kurių tėvai (vienas iš tėvų) yra neįgalūs asmenys, neįgaliems mokiniams;  

18.4. kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar vaikus augina neįgalūs 

bendrai gyvenantys asmenys; 

18.5.  mokiniams, kuriuos augina vienas iš tėvų; 

18.6. vienas iš tėvų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnametį vaiką (yra 

nutraukęs santuoką, gyvena skyrium ir vengia mokėti išlaikymą ar kt.); 

18.7. kitais nenumatytais 18.1 – 18.6 punktuose atvejais. 

19. Šio tvarkos aprašo 16, 17, 18 punktuose nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas 

maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose. 
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NEMOKAMAS MOKINIŲ MAITINIMAS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO (4 PROC.) LĖŠŲ 
(Iš Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl kreipimosi gauti socialinę paramą 

mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“) 

 

 

1.2. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„21. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį 

yra nuo 2 iki 3 VRP dydžių, bet atitinka nors vieną šio tvarkos aprašo 18.1–18.7 punktuose nustatytą 

atvejį, o teisę į nemokamus pusryčius ar pavakarius, jei atitinka šio aprašo 16, 17 punktus ir nors vieną 

18.1–18.7 punktuose nustatytą atvejį, esant šioms sąlygoms: 

21.1. seniūnijos komisijai patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens 

gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą; 

21.2. jei pretendentų gauti nemokamą maitinimą sąrašui išimties tvarka raštu pritaria Kauno rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta mokinių nemokamo maitinimo administravimo 

komisija, įvertinusi esamą finansavimą iš valstybės biudžeto tikslinių lėšų“. 

 

 

NEMOKAMAS MOKINIŲ MAITINIMAS IŠIMTIES TVARKA 

(iš Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo  Nr. TS-336 „Dėl Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-33 „Dėl kreipimosi gauti socialinę paramą 

mokiniams ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“) 

 

 

1. Papildyti 22 punktu „22. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jei vidutinės pajamos 

vienam asmeniui per mėnesį yra nuo 1,5 iki 3 VRP dydžių ir netenkinamas nė vienas tvarkos 18.1–

18.7 papunktis. Seniūnija patvirtina mokinių, pretenduojančių gauti nemokamus pietus, sąrašą (-us) 

ir jį (-uos) pateikia Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui. 

Šiuo pagrindu iš Savivaldybės biudžeto lėšų skiriami nemokami pietūs.“ 

 

KREIPIMASIS DĖL NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMO 
( Iš „Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams  tvarkos aprašo“ patvirtinto Kauno rajono savivaldybės 

tarybos  2014 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. TS-33) 

 

 

27. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios 

vietos savivaldybės administracijos seniūniją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į 

savivaldybės, kurioje gyvena, seniūniją, užpildydamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtintą prašymo-paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti formą, ir prideda reikalingus 

dokumentus, nustatytus Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 

straipsnyje, išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą 

turtą. 

28. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) 

nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio 

gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos seniūniją ir pateikia turimą informaciją, 

reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla. 

 

29. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą 

mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. 

 


