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MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO LICĖJUJE TVARKOS 

APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo licėjuje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato 

mokinių, kurie turi teisę gauti nemokamą maitinimą, nemokamo maitinimo organizavimą licėjuje.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-76, Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-540 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kauno miesto 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A- 1485 ,,Dėl Kauno 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. A-540 ,,Dėl 

mokinių nemokamo maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo“, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei LR švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. (1.1.11E-02)SD-4332 „Mokinių nemokamo 

maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu 

metodinėmis rekomendacijomis“.  

 

II. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS IR TEIKIMAS 

 

3. Nemokamas maitinimas skiriamas pagal vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai 

gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnamečio mokinio ar nepilnamečio mokinio, kuris yra susituokęs 

arba emancipuotas, mokinio nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turinčio tėvų (globėjų, 

rūpintojų) sutikimą, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams gavimo (toliau – Pareiškėjas) 

prašymą-paraišką Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta tvarka. 

4. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į savivaldybės, kurios 

teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka 

deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų 
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apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios 

vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, arba per 

Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.  

5. Mokiniams, kurie mokosi licėjuje pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje 

nemokami pietūs skiriami pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą-paraišką, nevertinant gaunamų pajamų.  

6. Mokiniams nemokamas maitinimas gali būti skiriamas kai yra šios aplinkybės: 

6.1. mokinys mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, pagal bendrojo ugdymo programas, 

įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą; 

6.2. 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 dydžio arba Vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 

valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio 

asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina 

ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar 

bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. 

7. Sprendimas dėl nemokamo maitinimo skyrimo mokiniams, turintiems teisę į socialinę 

paramą, priimamas savivaldybės, kurioje pateiktas prašymas-paraiška, seniūnijoje nustatyta tvarka.  

8. Mokinys turi teisę gauti nemokamą maitinimą licėjuje kitą darbo dieną, nuo dienos, 

kada gautas sprendimas iš seniūnijų apie nemokamo maitinimo skyrimą.  

9. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą kitais Kauno miesto savivaldybės Tarybos 

sprendimu patvirtintais atvejais. 

 

III. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS  

 

10. Licėjuje direktorius įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už nemokamo maitinimo 

organizavimą.  

11. Mokiniai nemokamai maitinami atskirais klasių koncentrais, vadovaujantis 

direktoriaus patvirtintu grafiku, atsižvelgiant į tai, kuri mokinių nemokamo maitinimo rūšis nustatyta: 

pusryčiai, pavakariai, pietūs.  

12. 1-4 kl. mokiniams pusryčiai ir pietūs patiekiami organizuotai.1-4 kl. mokinius į 

valgyklą lydi klasių vadovai.  
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IV. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS EKSTREMALIOSIOS 

SITUACIJOS, EKSTREMALIOJO ĮVYKIO IR (AR) KARANTINO METU 

 

13. Mokyklų vadovai ir (ar) jų paskirti asmenys (pvz., socialinis pedagogas, klasės 

auklėtojas ar kt.), atsakingi už nemokamo maitinimo mokykloje organizavimą ekstremaliosios 

situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu:  

13.1. peržiūri ir patikslina mokinių, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, 

sąrašus, papildomai nurodo mokinių gyvenamąsias vietas ir kontaktinius telefono numerius; 

13.2. informuoja mokinio, kuriam paskirtas nemokamas maitinimas mokykloje, tėvus 

(globėjus, rūpintojus) apie maitinimo organizavimo sąlygas ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo 

įvykio ir (ar) karantino metu (pvz., galimybę gauti maisto davinį).  

13.3. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) patvirtinus, kad pageidauja gauti maisto 

davinį (jei ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas 

organizuojamas išduodant maisto davinius), sudaro mokinių, gausiančių maisto davinius, sąrašus.  

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

ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu maitinimas organizuojamas 

išduodant maisto davinius) pranešimu elektroniniame dienyne ir (ar) telefonu ar kitu būdu.  

 

_________________________     


