
 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO  MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2017  m. lapkričio 2 d.   Nr. T-204(E) 

Naujoji Akmenė 

 

  

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 

dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 

punktu, 2 dalies 1 ir 3 punktais, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl 

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 171 redakcija), Akmenės rajono 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 Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. 

sprendimą Nr. T-4 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ su 

visais pakeitimais ir papildymais. 

 3.  Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2017 m. gruodžio 1 d. 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Vitalijus Mitrofanovas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

    PATVIRTINTA 

    Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

    2017 m. lapkričio 2 d. sprendimu Nr.T-

204(E)  

  

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO  MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS 
 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo tvarką Akmenės rajono savivaldybėje (toliau – 

Savivaldybė).   

2. Šis Aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi 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. 

3. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir 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 naujoje 

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

pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą mokyklai, kurioje mokosi mokinys, ir  

informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė 

mokyklą. 

6.  Mokinių nemokamo maitinimo rūšys: 

6.1. pietūs; 

6.2. maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros 

poilsio stovyklose; 

6.3. pusryčiai ar pavakariai šio Aprašo 12 punkte nustatytais atvejais. 

7. Mokinių nemokamą maitinimą administruoja Akmenės rajono savivaldybės 

administracija (toliau – Savivaldybės administracija). 

 

II SKYRIUS 

 MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR SKYRIMO SĄLYGOS 

 

8. Nemokamas maitinimas teikiamas mokyklose darbo dienomis mokyklų administracijų 

nustatytu laiku. 

9. 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. 

10. Kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarką nustato Kreipimosi dėl socialinės 

paramos mokiniams tvarkos aprašas, kurį tvirtina Savivaldybės taryba. 

11. Aprašo 2 punkte nurodyti mokiniai turi teisę: 

11.1. į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar 

vieno gyvenančio asmens per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – 

VRP) dydžio; 

11.2. į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar 

vieno gyvenančio asmens per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai, atsižvelgiant į seniūnijos 

socialinio darbo organizatoriaus surašytą buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą ir 

rekomendaciją dėl nemokamų pietų skyrimo: 

11.3. kai vienas iš tėvų augina du ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų; 

11.4. kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų. 

12. Mokinių nemokamas maitinimas, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba 

vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, gali būti skiriamas šiais atvejais: 

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

išlaidų dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo;  

12.2. kai vaiką augina asmenys su negalia ar kai auginamas vaikas su negalia; 

12.3. kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina tris ir 

daugiau  vaikų; 

12.4. kai vaikas patiria socialinę riziką arba vaiką augina bendrai gyvenantys asmenys, 

patiriantys socialinę riziką. 

13. Mokinių nemokamas maitinimas gali būti teikiamas poilsio, švenčių ir atostogų 

dienomis per mokslo metus šia tvarka: 

13.1. maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus teikiamas esant 

poreikiui ir turint tam lėšų; 

13.2. sprendimą dėl maitinimo teikimo poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo 

metus priima Savivaldybės administracija; 

13.3. maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus teikiamas Akmenės 

savivaldybės mokyklų mokiniams, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas. 

14. Sprendimas dėl mokinių nemokamo maitinimo priimamas tokia tvarka: 

14.1. sprendimą dėl mokinių nemokamo maitinimo priima Savivaldybės administracijos 

direktorius ar jo įgaliotas asmuo (pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 

patvirtintą sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo formą); 

14.2. sprendimas dėl mokinių nemokamo maitinimo priimamas  ne vėliau kaip per 10 darbo 

dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos; 

14.3. pareiškėjas apie priimtą sprendimą dėl mokinių nemokamo maitinimo informuojamas 

ne vėliu kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl nemokamo maitinimo skyrimo.        

15. Mokinių nemokamas maitinimas skiriamas: 

15.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

15.2.pateikus prašymą-paraišką dėl nemokamo maitinimo mokslo metais – nuo informacijos 

apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki 

mokslo metų pabaigos; 

15.3. 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. 

16. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

 



III SKYRIUS 

 NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO FINANSAVIMAS 

 

17. Nemokamas mokinių maitinimas finansuojamas iš valstybės biudžeto specialios 

tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, Savivaldybės biudžeto lėšų, nevalstybinių mokyklų 

steigėjų skirtų lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų. 

18. Nemokamo maitinimo išlaidų rūšys: 

18.1. išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, finansuojamos iš valstybės 

biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams; 

18.2. patiekalų gamybos išlaidos finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų ir įstatymų 

nustatyta tvarka gautų kitų lėšų; 

18.3. išlaidos nemokamam maitinimui administruoti (šią paramą 

administruojančių švietimo įstaigų darbuotojų, atsakingų už šios paramos teikimą, darbo 

užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugos, pašto paslaugos ir kt.) 

finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. 

19. Aprašo 18.3 papunktyje numatytoms išlaidoms finansuoti iš valstybės biudžeto 

tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams papildomai skiriami 4 procentai Aprašo 18.1 

papunktyje nustatytoms išlaidoms finansuoti skirtų lėšų. Išlaidoms nemokamam maitinimui 

administruoti per kalendorinius metus panaudojama ne didesnė lėšų suma, negu nustatytas 

nemokamam maitinimui administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išlaidoms 

produktams finansuoti. 

20. Einamaisiais metais nepanaudotos 18.1 ir 18.3 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms 

apmokėti skirtos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams lėšos gali 

būti skiriamos papildomai išlaidoms produktams ir išlaidoms mokinio reikmenims apmokėti. 

 

IV SKYRIUS 

 LĖŠŲ POREIKIO NEMOKAMAM MAITINIMUI NUSTATYMAS 

 

 

21. Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto valdymo skyrius lėšų poreikį Aprašo 

18.1 ir 18.3 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms finansuoti nustato pagal mokyklų pateiktus 

duomenis ir vadovaudamasis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtinta Valstybinėms 

(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika. 

22. Mokyklos lėšų poreikį Aprašo 18.2 papunktyje nurodytoms išlaidoms finansuoti 

planuoja pagal paskutiniųjų metų faktines nemokamo maitinimo gamybos išlaidas bei 

atsižvelgdamos į numatomą nemokamai maitinti vaikų skaičių, prognozuojamą maitinimo dienų 

skaičių ir vienos porcijos vienam vaikui maitinti įkainį. 

 

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. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius atsako už valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos Savivaldybės biudžetui ir Savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų 

mokinių nemokamam maitinimui, tikslingą panaudojimą. 

         26. Sprendimas dėl nemokamo maitinimo mokiniui skyrimo gali būti skundžiamas Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

____________________ 

                   
 
 

 


