
 
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
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ĮSAKYMAS 

DĖL LĖŠŲ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO PRODUKTAMS ĮSIGYTI ŠIAULIŲ 

MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE DYDŽIO 

NUSTATYMO 

 

2022 m. rugpjūčio 4 d. Nr. A-1389  

Šiauliai 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 

dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymo 7 straipsniu, 15 straipsnio 3 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-877 „Dėl Pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų 

gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo“, Vaikų 

maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 1 punktu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. gegužės 23 d. nutarimu 

Nr. 528 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl 

socialinės paramos išmokų ataskaitos rodiklių dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“: 

1. N u s t a t a u lėšų (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį), skirtų Šiaulių miesto 

savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose vienos dienos nemokamo maitinimo produktams įsigyti 

dydį  pagal mokinių amžiaus grupes:  

1.1. pusryčiams priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1 – 4 klasių mokiniams (6-10 metų 

amžiaus) – 1,00 Eur;  

1.2. pusryčiams 5 – 12 klasių mokiniams (11 – 18 metų amžiaus) – 1,10 Eur; 

1.3. pietums priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1 – 4 klasių mokiniams (6 – 10 metų 

amžiaus) – 1,80 Eur;  

1.4. pietums 5 – 12  klasių mokiniams (11 – 18 metų amžiaus) – 2,10 Eur; 

1.5. maitinimui (pusryčiai, pietūs, pavakariai) mokyklų organizuojamose vasaros poilsio 

stovyklose 1 – 4 klasių mokiniams (6 – 10 metų amžiaus) – 4,00 Eur;  

1.6. maitinimui (pusryčiai, pietūs, pavakariai) mokyklų organizuojamose vasaros poilsio 

stovyklose 5 – 12 klasių mokinimas (11 – 18 metų amžiaus) – 4,30 Eur.   

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. A-79 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų 

Šiaulių miesto savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose nustatymo“  

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d. 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, 

pavaduojantis direktorių      Eduardas Bivainis 

 


