
 

 

 

 
 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BIRŽELIO 19 D. 

SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO JONIŠKIO 

RAJONO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2020 m. vasario 20 d.  Nr. T-19 

Joniškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 7 

straipsnio 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašą, 

patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-89 „Dėl 

Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. 

vasario 14 d. sprendimo Nr. T-35 redakcija, kartu su pakeitimu, padarytu 2019 m. rugsėjo 26 d. 

sprendimu Nr. T-211) (toliau – Tvarkos aprašas): 

1.1. 3 punktą išdėstyti taip: 

„3. Šis Tvarkos aprašas netaikomas: 

3.1. mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas; 

3.2. mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo 

programas; 

3.3. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio 

reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymo  (toliau – įstatymas) 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį;  

3.4. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta 

vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį“;  

1.2. 4 punktą išdėstyti taip: 

„4. Mokiniai turi teisę: 

4.1. į nemokamus pietus, jeigu 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 (toliau – VRP) dydžio; 

4.2. į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės 

kaip 2 VRP 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; 

4.3. į nemokamus pietus, jeigu mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos 

principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, nevertinant gaunamų 

pajamų; 

4.4. į nemokamus pietus, jeigu mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, nevertinant gaunamų pajamų. Nemokami pietūs numatytu atveju 

finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų; 
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4.5. į nemokamus pietus, jeigu mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, nevertinant gaunamų pajamų; 

4.6. į nemokamus pusryčius išimties atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai 

gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos per mėnesį yra ne daugiau kaip 1 VRP 

dydžio, kai mokinys (mokiniai) mokosi pagal bendrojo ugdymo (pradinio, pagrindinio, vidurinio ar 

specialiojo) programą; 

4.7. į nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros 

poilsio stovyklose, kai mokiniai atitinka šio skyriaus 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas“; 

1.3. 15 punktą išdėstyti taip: 

„15. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas arba jo teikimas nutraukiamas, jeigu jų 

tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus šio įstatymo 

5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį“.  

2. Nustatyti, kad: 

2.1. Tvarkos aprašo 4.4 papunktis galioja nuo 2020 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.; 

2.2. Tvarkos aprašo 4.5 papunktis įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Savivaldybės meras        Vitalijus Gailius 


