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Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo 18 straipsnio  1 dalimi,
Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vaikų maitinimo organizavimo tvarkos
aprašą, patvirtintą Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. T-324
„Dėl Šiaulių  rajono savivaldybės  ugdymo įstaigų vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo
tvirtinimo“:   

1. Pakeisti 4.1 papunktį  ir jį išdėstyti taip:
„4.1. nemokamas vaikų maitinimas:
4.1.1. nemokamas vaikų maitinimas valstybės biudžeto lėšomis;
4.1.2. nemokamas 3–4 klasių mokinių maitinimas savivaldybės biudžeto lėšomis.“
2. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:
„20. Lėšų dydis maitinimui skirtiems produktams įsigyti:
20.1.  Nemokamam  vaikų  maitinimui  valstybės  biudžeto  lėšomis  skirtiems  produktams

įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui (toliau – nemokamo maitinimo kaina)
nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  socialinės  paramos  mokiniams  įstatymo  7
straipsniu ir tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu. Nemokamo maitinimo kainos keitimą
inicijuoja Savivaldybės švietimo paslaugų centras, atsižvelgdamas į produktų kainų pasikeitimus,
pateikdamas rekomendaciją Socialinės paramos skyriui;

20.2. Nemokamam 3–4 klasių mokinių maitinimui savivaldybės biudžeto lėšomis skirtiems
produktams įsigyti lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui skiriamas  toks pat kaip ir 20.1 punkte
nustatytas dydis ir tvirtinamas administracijos direktoriaus įsakymu.“

3. Papildyti nauju 29.9 papunkčiu:
„29.9. Nemokamas 3–4 klasių mokinių maitinimas savivaldybės biudžeto lėšomis:
29.9.1. 3 klasės mokiniams skiriamas nuo 2023 m. kovo 1 d., 4 klasės mokiniams – nuo

2023 m. rugsėjo 1 d.
29.9.2. maitinimas skiriamas mokiniams,  kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą

trečioje ar ketvirtoje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus, kurie skiriami nevertinant
šeimos gaunamų pajamų;

29.9.3. nemokami pietūs skiriami be atskiro vieno iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai
gyvenančių pilnamečių asmenų kreipimosi. Jeigu šio maitinimo poreikio nėra, vienas iš mokinio
tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų gali informuoti raštu (tiesiogiai, paštu
arba  elektroninio  ryšio  priemonėmis)  mokyklos,  kurioje  mokinys  mokosi,  administraciją  apie
nemokamo  maitinimo  atsisakymą,  nurodydamas  mokinio  vardą,  pavardę,  gimimo  datą  ir
patvirtindamas,  kad  atsisako  skirto  maitinimo.  Jeigu  atsisakius  maitinimo  atsirado  jo  poreikis,
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vienas  iš  mokinio  tėvų,  globėjų  ar  kitų  bendrai  gyvenančių  pilnamečių  asmenų  gali  kreiptis
(tiesiogiai,  paštu  arba  elektroninio  ryšio  priemonėmis)  į  mokyklos,  kurioje  mokinys  mokosi,
administraciją dėl šio maitinimo skyrimo, nurodydamas mokinio vardą, pavardę, gimimo datą ir
datą, nuo kada maitinimas turi būti skiriamas.“

4. Papildyti nauju 30.5 papunkčiu:
„30.5.  nemokamam  3–4  klasių  mokinių  maitinimui  skirti,  Socialinės  paramos  skyriui,

pateikia prašymą ir mokinių sąrašus.“
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio  teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g.  80,  Šiauliai)  Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras       Antanas Bezaras
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