
 

 

 

 
 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 18 D. 

SPRENDIMO NR. T-243 „DĖL MOKINIŲ MAITINIMO KAUNO MIESTO 

SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE (KLASĖSE), SKIRTOSE ŠALIES (REGIONO) 

MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2022 m. rugsėjo 13 d. Nr. T-427 

Kaunas 

 

 

Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :  

1. Pakeisti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimą 

Nr. T-243 „Dėl Mokinių maitinimo Kauno miesto savivaldybės mokyklose (klasėse), skirtose šalies 

(regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:  

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 

8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymo 36 straipsnio 8 ir 9 dalimis, Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų 

valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių 

mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi 

poreikių, metodika, patvirtinta  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu 

Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto 

specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms), 

skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos 

patvirtinimo“, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl 

Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Apmokėjimo 

už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK-59 „Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos 

bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 
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įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. 

birželio 18 d. sprendimą Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos 

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

1.2. Pripažinti netekusiu galios 3 punktą.  

1.3. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Mokinių maitinimo Kauno miesto 

savivaldybės mokyklose (klasėse), skirtose šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, tvarkos aprašą:  

1.3.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimą Kauno miesto 

savivaldybės mokyklose (klasėse, grupėse), skirtose šalies (regiono) mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 

21 d. sprendimas Nr. T-327 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų 

švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“.“  

1.3.2. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„3. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos 

atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo 

savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių, metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. 

nutarimu Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės 

biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms 

(klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos 

patvirtinimo“, Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-76 „Dėl 

Mokinių nemokamo maitinimo valstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Apmokėjimo 

už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK-59 „Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos 

bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“, Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo 

organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos 

įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 18 d. 

sprendimu Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.“  
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1.3.3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„9. Vienos maitinimo dienos norma mokiniui nustatoma vadovaujantis šio aprašo 

3 punkte nurodyta metodika. Vienos maitinimo dienos norma yra 3,80 Eur.“  

1.3.4. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„10. Vadovaujantis šio aprašo 3 punkte nurodyta metodika ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis mokinių maitinimo rekomendacijomis, pusryčiams 

skiriama 20–25 proc. vienos maitinimo dienos normos, t. y. 0,95 Eur, pietums – 30–40 proc. vienos 

maitinimo dienos normos, t. y. 1,45 Eur, priešpiečiams arba pavakariams – 10–15 proc. vienos 

maitinimo dienos normos, t. y. 0,45 Eur, vakarienei – 20–25 proc. vienos maitinimo dienos normos, 

t. y. 0,95 Eur.“  

1.3.5. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„11. Už mokinių, negyvenančių mokyklos bendrabutyje, maitinimą mokslo metų 

laikotarpiu ir vasaros vaikų poilsio stovykloje (jei ji organizuojama) moka tėvai (globėjai, rūpintojai) 

pagal pateiktus prašymus ir 10 punkte nustatytą maitinimo rūšies įkainį: pusryčių, pietų, priešpiečių 

(pavakarių) ar vakarienės.“  

1.3.6. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„16. Nuo mokesčio už mokinių maitinimą tėvai (globėjai, rūpintojai) atleidžiami:  

16.1. jeigu mokinys mokosi bendrojo ugdymo mokykloje specialiųjų poreikių 

turintiems mokiniams (specialioji mokykla, specialioji mokykla-darželis, specialiojo ugdymo 

centras, specialioji mokykla-daugiafunkcis centras, jaunimo namai, vaikų socializacijos centras, 

sanatorijos mokykla, ligoninės mokykla, konservatorija, menų mokykla, dailės mokykla, sporto 

mokykla, menų gimnazija, dailės gimnazija, sporto gimnazija, lietuvių namai);  

16.2. jeigu mokinys gyvena mokyklos bendrabutyje;  

16.3. jeigu mokinys negyvena mokyklos bendrabutyje – vadovaujantis Socialinės 

paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės 

tarybos 2019 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-289 „Dėl Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

16.4. jeigu mokinio tėvai yra nedirbantys neįgalieji;  

16.5. jeigu mokinio vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją 

krašto apsaugos tarnybą;  

16.6. jeigu mokinys yra iš šeimos, kurioje vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per 

mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį. Šeimos vidutinės 

pajamos apskaičiuojamos Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatyta 

tvarka;  
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16.7. kitais Kauno miesto savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos 

direktoriaus nustatytais atvejais ir nustatyta tvarka.“  

1.3.7. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„19. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kontroliuoja, kaip 

vykdomi šio aprašo reikalavimai.“  

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1.3.3 ir 1.3.4 papunkčiai įsigalioja 2022 m. spalio 

1 dieną.  

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,  

pavaduojantis savivaldybės merą Andrius Palionis 

 


