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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  

NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMO LABDAROS VALGYKLOJE TVARKOS  

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Nemokamo maitinimo Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro labdaros 

valgykloje (toliau – nemokamas maitinimas) tvarkos aprašas reglamentuoja nemokamo maitinimo 

skyrimo ir teikimo sąlygas Šiaulių miesto savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaruojantiems asmenims 

ir asmenims įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, kurie dėl 

nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. 

 2. Dėl nemokamo maitinimo labdaros valgykloje prašymus nagrinėja ir maitinimą skiria Šiaulių 

miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisija (toliau – 

Komisija). 

 

II. TEISĖ GAUTI NEMOKAMĄ MAITINIMĄ 

3. Nemokamą maitinimą turi teisę gauti, asmenys (šeimos), kurie (kurios) teisės aktų nustatyta 

tvarka gauna socialinę pašalpą, arba asmenys (šeimos), kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, 

tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį ir kurie 

atitinka vieną iš šių kriterijų: 

3.1 asmenys registruoti Užimtumo tarnyboje (arba yra pašalinti be teisės registruotis 6 mėn. ir 

neturi galimybės registruotis) 

3.2.bendrai gyvenantys asmenys, kuriems yra vykdomas atvejo vadybos procesas ir jiems yra 

teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose;  

3.3. asmenys esantys pensinio amžiaus, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, šeimos, 

auginančios 3 ir daugiau vaikų, kurių pajamos vienam asmeniui (vienam gyvenančiam asmeniui) 

viršija 1,5 VRP dydį, bet neviršija 2,2 VRP dydžio per mėnesį. 



4. Išimties tvarka maitinimą turi teisę gauti: 

4.1. asmenys grįžę iš laisvės atėmimo vietų bei socialinės reabilitacijos įstaigų; 

4.2 asmenys ir šeimos, įvykus gaisrui, stichinei nelaimei ar kitais atvejais; 

4.3. kitais išimtinais atvejais, Komisijos sprendimu. 

 

III. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS 

5. Nemokamas maitinimas gali būti skiriamas eilės tvarka iki 4 kartų per metus (1 kartą į 

ketvirtį), įvertinus asmens (šeimos) gaunamas vidutines (iki kreipimosi) 3 mėnesių pajamas. 

6. Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste arba įrašyti į gyvenamosios vietos 

nedeklaravusių asmenų sąrašą ir pageidaujantys gauti nemokamą maitinimą, kreipiasi į Šiaulių miesto 

savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia 

šiuos dokumentus: 

6.1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą (patvirtinta Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro SP-8 forma); 

6.2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba laikiną leidimą 

gyventi Lietuvoje, arba laikiną piliečio pažymėjimą; 

6.3. pažymas apie asmens (šeimos narių) pajamas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi  

datos (išskyrus atvejus, kai informacija yra pateikta duomenų bazėje); 

6.4. pagal būtinumą – kitus dokumentus, patikslinančius nemokamo maitinimo skyrimo 

tikslingumą.  

7. Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo 

suveda duomenis apie nemokamo maitinimo skyrimą į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS.  

 

IV. NEMOKAMO MAITINIMO SKYRIMAS 

IŠIMTIES TVARKA 

8. Asmenys, pageidaujantys gauti nemokamo maitinimo paslaugas išimties tvarka, dėl šios 

paslaugos kreipiasi į Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų 

teikimo komisiją (Stoties g. 9 C) ir pateikia prašymą bei kitus 6 punkte nurodytus dokumentus. Šiaulių 

miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo patikrina 

informaciją, esant būtinybei yra surašomas buities tyrimo aktas ir pateikiamas prašymas Socialinių 

paslaugų teikimo komisijos svarstymui. 

 



V. NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

9. Nemokamas maitinimas asmenims teikiamas darbo dienomis, 5 kartus per savaitę. 

10. Socialiai remtinų asmenų maitinimas vykdomas pagal Šiaulių miesto savivaldybės socialinių 

paslaugų centro Socialinių paslaugų teikimo komisijai pateiktus vardinius sąrašus. Pagal Komisijos 

nukreipimą (sąrašą) Centro direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo išduoda pasirašytinai asmeniui 

vardinius maitinimo talonus visam mėnesiui. 

11. Asmeniui suteikiama galimybė paruoštą maistą išsinešti higienos reikalavimus 

atitinkančiuose induose. 

12. Asmeniui, neatvykus pietauti į labdaros valgyklą, pietūs nekompensuojami, o perduodami 

asmenims, pietaujantiems be vardinių nukreipimų. 

 

VI. NEMOKAMO MAITINIMO  NUTRAUKIMAS 

13. Nemokamas maitinimas nutraukiamas, kai asmuo: 

13.1. pradeda gauti pajamas, viršijančias 2,2 VRP; 

13.2. gydomas sveikatos priežiūros įstaigoje (pristatoma pažyma iš gydymo įstaigos); 

13.3. apgyvendinamas globos namuose; 

13.4 neatvyksta per 3 darbo dienas nuo mėnesio pradžios atsiimti vardinių maisto talonų. 

13.5. nesilaiko Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos labdaros 

valgyklos vidaus tvarkos taisyklių (kelia triukšmą valgykloje, grubiai elgiasi su personalu ar kitais 

klientais ir t.t.). 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Sprendimai dėl nemokamo maitinimo organizavimo ir skyrimo asmenims gali būti 

skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

            


