
Gerb. Tėveliai, 

Informuojame, jog nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos 
mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal 
kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines 
mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai) ar pagal 
pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, 
nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo 
mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų. 

Norint, jog lopšelyje - darželyje “Naminukas” priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs 2020/2021 

mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti  ; 

- užpildytą prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 

forma).  Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui . 
Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.   

- prieš teikiant prašymą būtina pridėti pažymą iš lopšelio-darželio “Naminukas”, jog 
vaikas nuo 2020-09-01 mokysis mūsų įstaigoje pagal priešmokyklinio ugdymo 
programą . Tėvelių patogumui, pagal sudarytus būsimų priešmokyklinukų sąrašus, 
pažymos bus paruoštos ir pasirašytos direktoriaus iš anksto. Atsižvelgiant į esamas 
ekstremalios situacijos sąlygas, kai tėveliams nerekomenduotina lankytis įstaigoje , 
pažymas galėsite pasiimti iš “Boružėlių”ir “Varliukų” grupių, pasiimant vaikus iš 
darželio. Skambinti šių grupių  telefonais 

“ Varliukų” gr. -  8-672-88614. 

“Boružėlių” gr.  -   8-671-39409. 

 

Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais: 

- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt; 

- seniūnijose pas dirbančius Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio 
specialistus; 

- siųsti adresu Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas. 

Raštus ir paklausimus galima teikti el. p. socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt arba siųsti adresu 
Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas.  

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą: 

• paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 37 425283. 

• Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-
686); https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/AsGYWKIRhT 

• Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos 
mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz 

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl 
nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose 
skiriamų lėšų dydžio nustatymo“. 
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