
 

 

                     PATVIRTINTA 

                                                                                              Kauno r. Jonučių darželio direktorės  

        2020-08-31 įsakymu Nr. V-32.2 

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAUNO R. JONUČIŲ DARŽELYJE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių nemokamo maitinimo Kauno rajono Jonučių darželyje (toliau – darželis) 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darželio ugdytinių (toliau – mokiniai) nemokamo 

maitinimo rūšis, dydžius, teikimo sąlygas, tvarką ir finansavimą. 

2. Aprašas taikomas darželio ugdytiniams, kurie ugdosi pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą. 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, Socialinės 

paramos mokiniams įstatyme ir Švietimo įstatyme. 

4. Nustatoma nemokamo maitinimo rūšis – pietūs. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO FINANSAVIMAS 

 

5. Mokinių nemokamas maitinimas darželyje finansuojamas iš Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetams, Savivaldybės biudžeto 

ir nevalstybinių mokyklų lėšų. 

6. Mokinių nemokamo maitinimo išlaidų rūšys: 

6.1. išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai 

mokiniai maitinami nemokamai, finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos 

savivaldybių biudžetams; 

6.2. patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai 

susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio 

draudimo įmokos, komunalinių paslaugų, ryšių, transporto išlaidos), finansuojamos iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų; 

6.3. išlaidos nemokamam mokinių maitinimui administruoti (nemokamą mokinių 

maitinimą administruojančių institucijų darbuotojų ir mokyklų darbuotojų, atsakingų už šios 

paramos teikimą, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugos, 

pašto paslaugos ir kitos išlaidos, nustatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro patvirtintame Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų specialioms tikslinėms 
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dotacijoms socialinėms išmokoms, kompensacijoms, socialinei paramai mokiniams ir socialinėms 

paslaugoms administruoti, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos apraše).  

7. Šio Aprašo 7.3 papunktyje numatytoms išlaidoms finansuoti iš valstybės biudžeto 

specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams papildomai skiriama 4 procentų, skaičiuojant 

nuo šio Aprašo 7.1 papunktyje nustatytoms išlaidoms finansuoti skirtų lėšų, dydžio suma. Konkretų 

socialinei paramai mokiniams administruoti skiriamos specialios tikslinės dotacijos savivaldybių 

biudžetams procento dydį iki biudžetinių metų pradžios nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras. 

Išlaidoms nemokamam mokinių maitinimui administruoti per kalendorinius metus panaudojama ne 

didesnė lėšų suma negu nustatytas išlaidoms nemokamam mokinių maitinimui administruoti skiriamų 

lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išlaidoms produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės 

vertės mokestį) finansuoti. 

8. Einamaisiais metais nepanaudotos šio Aprašo 7.1 ir 7.3 papunkčiuose nurodytoms 

išlaidoms finansuoti skirtos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos gali būti skiriamos 

papildomai išlaidoms produktams ir (ar) mokinio reikmenims apmokėti. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖ Į NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

 

9. Mokiniai, ugdomi darželyje pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į 

nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. 

10. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų:  

10.1. jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra nuo 1,5 iki 3 VRP dydžių 

ir netenkinamas nė vienas šio Aprašo 13 punkte nustatytas atvejis; 

10.2. kitais nenumatytais atvejais, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno 

gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir pritarus Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.  

11. Seniūnija patvirtina mokinių, pretenduojančių gauti nemokamą maitinimą iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų, sąrašą (-us) ir jį (-uos) pateikia Kauno rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai.  

 

 

V SKYRIUS 

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ADMINISTRAVIMAS 
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12. Nemokamą mokinių maitinimą administruoja Kauno rajono savivaldybės 

administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius bei Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus sudaryta komisija. 

13. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą darželyje atsakingas darželio 

vadovas, kuris įsakymu įgalioja darbuotojus vykdyti nemokamo maitinimo funkcijas (nemokamo 

maitinimo maistinės vertės ir finansinių normų atitkimą, produktų užsakymą ir tiekimą, mokinių 

lankomumo apskaitą SPIS sistemoje, ataskaitų Kultūros, švietimo ir sporto skyriui pateikimą ir 

kt.). Darbuotojai nustatytas funkcijas gali išsikelti metinių pokalbių metu kaip einamųjų metų 

užduotis. 

14. Dokumentus nemokamam maitinimui gauti teikia Kauno rajono savivaldybės 

administracijos seniūnijos, gavusios pareiškėjo kreipimąsi. Kad mokinys gautų nemokamą 

maitinimą nuo mokslo metų pradžios, pareiškėjas gali kreiptis nuo kalendorinių metų liepos 1 

dienos.  

15. Darželio administracija, gavusi informacijos iš mokyklos pedagogų, socialinių 

pedagogų ir (ar) bendruomenės atstovų apie tai, kad nemokamas maitinimas mokiniui galimai 

reikalingas, bet pareiškėjas nesikreipė dėl nemokamo maitinimo skyrimo, informuoja mokinio 

gyvenamosios vietos seniūniją dėl poreikio įvertinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno 

gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir teikti nemokamą maitinimą mokiniams. 

 

VI SKYRIUS 

NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS SKYRIMAS 

 

16. Priklausomai nuo prašymo – paraiškos ir visų dokumentų, reikalingų mokinių 

nemokamam maitinimui skirti, pateikimo dienos, mokinių nemokamas maitinimas skiriamas: 

16.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

16.2. pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais, – nuo informacijos apie 

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

mokslo metų pabaigos; 

17. Sprendimo dėl nemokamo maitinimo priėmimo tvarka, terminai, vidutinių pajamų 

vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui apskaičiavimo metodika, 

nemokamo maitinimo mokiniams neskyrimo ir nutraukimo atvejai, pareiškėjo pareigos, neteisėtai 

gautos socialinės paramos mokiniams išieškojimas, informacijos teikimas ir kiti klausimai, susiję 

su nemokamo maitinimo mokiniams skyrimu, yra nustatyti Kauno rajono savivaldybės tarybos 

patvirtintame Kreipimosi gauti socialinę paramą mokiniams tvarkos apraše. 

 

VII SKYRIUS 
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NEMOKAMO MAITINIMO MOKINIAMS TEIKIMAS 

 

18. Mokiniams nemokamas maitinimas teikiamas darželyje, kurį vaikas lanko, 

neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą.  

19. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai. 

20. Esant mokyklos nelankymo atvejams dėl svarbių priežasčių (mokinio ligos, mokiniui 

skirto namų mokymo, techninių kliūčių mokyklos patalpose, mokytojų streiko, ekstremalios 

situacijos, karantino ir kt.), darželio direktoriaus įsakymu mokiniams gali būti skiriami maisto 

daviniai į namus. 

21. Nemokamas maitinimas poilsio, švenčių bei atostogų dienomis per mokslo metus ar 

maisto produktų rinkiniai į namus gali būti tiekiami mokiniams, esant poreikiui ir pritarus Kauno 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytai komisijai. 

22. Mokiniui pakeitus švetimo įstaigą, ankstesnės švietimo įstaigos administracija naujos 

įstaigos administracijai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po įstaigos pakeitimo dienos pateikia 

(asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, pasirašytomis saugiu elektroniniu 

parašu) laisvos formos pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą maitinimą ir informuoja 

pareiškėjo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys pakeitė 

mokyklą. Šioje pažymoje darželio administracija nurodo šiuos mokinio duomenis: vardą, pavardę, 

asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje švietimo 

įstaigoje pradedamas teikti nuo kitos darbo dienos, kai pažyma buvo gauta švietimo įstaigoje. 

VIII SKYRIUS 

LĖŠŲ POREIKIO NEMOKAMAM MAITINIMUI NUSTATYMAS 

 

23. Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius lėšų poreikį šio 

Aprašo 7.1 ir 7.3 papunkčiuose nurodytoms išlaidoms finansuoti nustato, vadovaudamasis 

Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių 

biudžetams lėšų apskaičiavimo metodika. 

IX SKYRIUS  

NEMOKAMĄ MAITINIMĄ ADMINISTRUOJANČIŲ INSTITUCIJŲ 

TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius: 

25.1. atsako už valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skiriamų 

nemokamam mokinių maitinimui organizuoti, tikslingą panaudojimą; 

25.2. teikia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 

duomenis apie pagrįstą valstybės biudžeto lėšų, reikalingų šiam Aprašui įgyvendinti, poreikį, 
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vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto 

lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarkos aprašu; 

25.3. renka ir kaupia duomenis apie suteiktą socialinę paramą mokiniams, 

vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę 

paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu, analizuoja duomenis apie remiamus mokinius ir lėšų 

panaudojimą mokyklose, laiku apskaičiuoja papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti 

einamaisiais metais lėšas; 

25.4. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie suteiktą 

socialinę paramą mokiniams, vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu 

Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu, ir, jeigu reikia, kitą 

informaciją; 

25.5. iki kiekvieno mėnesio 3 d. priima iš mokyklų nemokamam maitinimui 

gautų ir panaudotų lėšų ataskaitą ir sąskaitų faktūrų originalus, perveda lėšas maisto produktų 

tiekėjams ar maitinimą organizuojančioms įmonėms, su kuriomis savivaldybės administracija ar 

mokykla yra pasirašiusi sutartis, laikydamasi šiose sutartyse numatytų atsiskaitymo terminų; 

25.6. atsako už maisto gamybos (ar pristatymo termosais) proceso 

mokyklose organizavimą, produktų ir patiekalų asortimento bei kokybės priežiūrą; 

26.7. gavęs informaciją apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos 

skiriant nemokamą maitinimą mokiniams ar kilus įtarimui, kad pateikta neteisinga informacija 

arba ji yra nuslėpta, apie tai praneša Kauno rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms, 

priėmusioms sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo. 

27. Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija: 

27.1. nustato produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamasi šio 

Aprašo  

19 punktu; 

27.2. įgaliojama spręsti išimtinius atvejus dėl nemokamo maitinimo 

skyrimo, tirti tėvų skundus, prireikus inicijuoti mokinių buities sąlygų patikrinimą, tikrinti 

pareiškėjo pateiktą informaciją, turinčią įtakos teisei į nemokamą maitinimą, rengti posėdžius, 

pasitarimus; 

27.3. priima sprendimą nemokamai maitinti mokinius švenčių ir atostogų 

dienomis per mokslo metus, esant poreikiui – skirti maisto produktų davinius į namus. 

28. Darželis: 

28.1. atsako už maisto gamybos proceso darželyje organizavimą, produktų ir patiekalų 

asortimento bei kokybės priežiūrą; 
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28.2. iki kiekvieno mėnesio 3 d. pateikia Savivaldybės administracijos 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriui nemokamam maitinimui gautų ir panaudotų lėšų ataskaitą ir 

sąskaitų faktūrų originalus. 

28.7. vykdo nemokamą maitinimą nustatyta tvarka, vadovaujasi gaunama 

informacija apie pakeitimus, turinčias įtakos nemokamą maitinimą mokiniams ar kilus įtarimui, 

kad pateikta neteisinga informacija arba ji yra nuslėpta, apie tai praneša Kauno rajono savivaldybės 

administracijos seniūnijoms, priėmusioms sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo. 

 

X SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Sprendimas dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

30. Šis Aprašas keičiamas, pildomas Savivaldybės tarybos sprendimu. 

__________________________________ 

 

 


