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MOKINIU NEMOKAMO MAITINIMO VALSTYBINESE MOKYKLOSE TVARKOS
APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq nemokamo maitinimo valstybinese mokyklose tvarkos apra5as (toliau - ApraSas)

nustato mokiniq, kurie turi teisg gauti nemokam4 maitinim4 ir mokosi Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau - Ministerija) isteigtose ikimokyklinio ugdymo

istaigose, bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo istaigose (toliau - Mokyklos),

nemokamo maitinimo organizavim4, nemokamo maitinimo orgarizavime dalyvaujandiq subjektq

veiklos koordinavimq ir valstybes biudZeto le5q tikslini naudojim4.

2. Nemokamas maitinimas Mokyklose organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

socialines paramos mokiniams istatymu, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo

ministro 2005 m. birZelio 27 d. isakymu Nr. 41-183 ,,Del Kai kuriq socialinei paramai gauti

reikalingq formq patvirtinimo", Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2006

m. spalio i2 d. isakymu Nr. A1-283 ,,Del Teises aktq, numatytq Lietuvos Respublikos socialines

paramos mokiniams istatyme, patvirtinimo", Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2011 m. lapkridio 11 d. isakymu Nr. Y-964,,Del Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos apra5o

patvirtinimo", Siuo Apra5u.

3. Mokiniq nemokamo maitinimo ruSys yra Sios - pusrydiai, piet[s, pavakariai, maitinimas

mokyklq or ganizuoj amo se vasaro s poilsio stovyklo se.

4. Apmokej imq uL maitinim4 mokiniq, gyvenandiq mokyklq, kurirl steigeja yra Ministerija,

bendrabutyje nustato Apmokejimo uZ maitinim4 mokiniq, gyvenandiq bendrojo lavinimo mokyklos

bendrabutyje, tvarkos apra5as, patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005

m. sausio 17 d. isakymu Nr. ISAK-59 ,,Del Apmokejimo uZ maitinim4 mokiniq, gyvenandiq

bendroj o lavinimo mokyklos bendrabutyj e, tvarkos apra5o patvirtinimo"'

II SKYRIUS

NEMOKAMA MAITINIMA ORGANIZUOJANCIOS ISTAIGOS IR JU FUNKCIJOS

5. Ministerija vykdo Sias funkcijas mokiniq nemokamo maitinimo administravimo srityje:

5.1. nustato le5q poreiki iSlaidoms produktams (iskaitant prekiq pirkimo pridetines vertes

mokesti), kai mokiniai maitinami nemokamai. LeSq poreikis i5laidoms produktams (iskaitant prekiq

pirkimo ir pridetines vertds mokesti) nustatomas atskiru Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir

sporto ministro isakymu;



5.2. skirsto le3as, skirtas islaidoms produktams ir mokiniq nemokamo maitinimo

administravimo islaidoms finansuoti, savo isteigtoms mokykloms, atsiZvelgdamos i le3q poreikiui

turindiq itakos veiksniq kitim4;

5.3. renka, kaupia fu analizuoia duomenis apie suteikt4 nemokam4 maitinim4 mokiniams ir

leiq panaudojim4 mokyklose, laiku apskaidiuoja papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti

einamaisiais metais le5as;

5.4. terkia Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijai duomenis apie

valstybes biudZeto 1e5q poreik! islaidoms produktams finansuoti ateinantiems metams;

5.5. gavusi informacijos apie pasikeitusias aplinkybes, turindias ftakos skiriant socialinq

param4 mokiniams, ar kilus ltarimui, kad pateikta neteisinga informaciia arba ji yra nuslepta' apie

tai pranesa savivaldybes, kurioje priimamas sprendimas del socialines paramos mokiniams skyrimo,

administracijai;
5.6. atsako uZ valstybes biudZeto lesq tiksling4 panaudojim4.

6.Mokyklos,organizuojandiosnemokam4maitinim4,direktorius:
6.1. skiria atsaking4 asmeni uZ nemokamo maitinimo organizavim4 Mokykloje;

6.2. iparcigoja tvtot<ytdos buhalter! vykdyti finansing nemokamo maitinimo leSq apskait4 ir

atskaitomybg;
6.3. atsako uL' valstybes biudZeto le5q' skiriamq nemokamam maitinimui, tiksling4

panaudojim4 ir apskait4 teises aktq nustatytatvarka;

6.4. kreipim4si del teises gauti nemokam4 maitinim4 organizuoja vadovaujantis Lietuvos

Respublikos socialines paramos mokiniams istatymo 10 straipsniu ir informuoja apie tai mokiniq

tevus (globejus, rtrPintojus) ;

6.5. pasibaigus kiekvienam kalendoriniq metq ketvirdiui, iki kito ketvirdio pirmojo mdnesio

10 dienos pateikia Ministerijai uZpildyt4 Ketvirting mokiniq nemokamo maitinimo mokyklose

ataskaitq, pagal fbrm4, pateikt4 Duomenq apie suteikt4 socialing patamqtmokiniams teikimo tvarkos

apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2006 m' spalio 12 d'

isakymu Nr. A1-283, ,,Del Teises aktq, numatytq Lietuvos Respublikos socialines pafamos

mokiniams istatyme, patvirtinimo"' 1 priede;

6.6. iki kiekvienq kalendoriniq metq sausio 10 dienos pateikia Ministerijai metinq mokiniq

nemokamo maitinimo ataskait4, uZpildyt4 pagal Mokiniq nemokamo maitinimo ataskaitos form4'

kuri pateikta Duomenq apie suteikt4 socialing param4 mokiniams teikimo tvarkos apraso,

patvirtinto Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2006 m' spalio 12 d'

isakymu Nr. A1-283 ,2 pttede r r: :_r -,::^: r,-^*^-:. ^^,.
6.7 . ikikiekvienq kalendoriniq metrl balandZio 10 dienos pateikia Ministerijai duomenis apie

lesq poreiki islaidoms produktams (lskaitant prekiq pirkimo pridetines vertds mokesti) finansuoti

ateinantiems metams, uZpildydamas Metq lesq poreikio islaidoms produktams finansuoti form4,

pateiktq Duomenq apie valstybes biudZeto 1e5q poreiki socialinei paramai mokiniams teikimo

tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2006 m'

spalio 12 d. isakymu Nr. A1-283 ,,Del Teises aktq, numatytq Lietuvos Respubiikos socialines

paramos mokiniams istatyme, patvirtinimo", 1 priede;

6.3.Apra5o6.5,6.6ir6.TpapunkdiuosenurodytidokumentaiMinisterijaiteikiami
asmeniskai, siundiami pastu arba elektronlnemis rysio priemondmis (pasiraSyti saugiu elektroniniu

para5u);



6.9. kontroliuoja, kad teikiama maitinimo paslauga botq kokybiska ir atitiktq vaikq

maitinimo organizavimo tvarkos apras4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2011 m. lapkridio 11 d. isakymu Nr. V-g64,,De1 Vaikq maitinimo organizavimo tvarkos

apra$o patvirtinimo", ir maitinimo organizavimo patalpq higienos normq reikalavimus'

III SKYRIUS

NEMOKAMOMAITINIMOSKYRIMASIRTEIKIMAS

7. Nemokamas maitinimas skiriamas pagal vieno i5 mokinio tevq, globejq ar kitq bendrai

gyvenandiq pilnamediq asmeil+, pilnamedio mokinio ar

arbaemancipuotas,mokinionuoketuriolikosikiaS
rflpintojq) sutikim4, kurie kreipiasi del socialines param

prasym4-paraiskq Lietuvos Respublikos socialin6s paramos mokiniams lstatymo nustatyta tvarka'

g. pareiskejas del socialines paramos mokiniams kreipiasi i savivaldybes, kurios teritorijoje

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos dekraravimo istatymo nustatyta tvarka deklaruoja

gyvenam4j q vietq atba yta itrauktas i g skait4'

administracij4, o jeigu jo gyvenamoji vieta vietos

nedeklaravusiq asmenq apskait q, - i savivald ' arba

Mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasalos poilsio stor'yklas' administracij4

arba per Sociarines paramos seimai informacing sistem4 www.spis.lt. Patvirtintame prasyme-

paraiskoje pareiskejas apie save ir bendrai gyvenandius asmenis nurodo Siuos duomenis: vard4'

pavardE, asmens kod4, gyvenamosios vietos adres4'

g.Kadmokinysgautqnemokam4maitinim4nuomokslometqpradZios,Pareiskejasgali

kreiptis nuo tq metq rugpjfldio 1 dienos, o kad mokinys gautq nemokam4 maitinim4 nuo

kalendoriniq metq pradZios - nuo pries tai einandiq metq gruodZio 1 dienos'

l0.Mokiniams'kuriemokosiMokyklosepaga|priesmokykliniougdymoplogramQarpagal
pradinio ugdymo program4 pirmoje klaseje nemokami pietfs skiriami pagal Pareiskejo pateikt4

pra5ym4-parai5k4, nevertinant gaunamq paj amq'

11. Ministerija nustato proa,ftiatnr isigyti skiriamq lesq dydi, vadovaudamasi Socialines

paramos mokiniams istatymo 7 straipsniu. Sprendimas tvirtinamas Svietimo' mokslo ir sporto

ministro isakYmu.
1 2. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas :

l2.I,tojeMokykloje,kuriojemokosi,neatsiZvelgiantijrlgyvenamqjqviel4;
12.2. vasaros atostogq metu mokyklq organizuojamose vaikq vasaros poilsio stovyklose,

iSskyrus tuos atvejus, kai yra skirtos iesos siq stovyklos dalyviq maitinimui i5 kitq finansavimo

Saltiniq.

13. Mokiniams nemokamas maitinimas gali bfti skiriamas kai yra Sios aplinkybes:

13.1. mokinys mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo istaigose'

ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kit4 Svietimo teikej4 (i3skyrus laisvqli mokytoj4) pagal

bendrojo ugdymo progfamas, iregistruotas Studijq, mokymo plogramq ir kvalifikacijq registre' ar

pagal priesmokyklinio ugdymo program4;

13.2. vidutines pajamos vienam i5 bendrai gyvenandiq asmenq ar vienam gyvenandiam

asmeniui (toliau _ vidutines pajamos vienam asmeniui) per menesi yra maZesnes kaip 1,5 valstybes

remiamq pajamq dydZio arba Vidutines pajamos vienam asmeniui per menesi yra maZesnes kaip 2



valstybes remiamq pajamq dydLiai, atsiZvelgiant !bendrai gyvenandiq asmenq ar vieno gyvenandio

asmens gyvenimo s4lygas Siais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina

ar tdvas vieni augin a vaikq(vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikq ar

bent vienas i5 bendrai gyvenandiq asmenq ar vienas gyvenantis asmuo yra neigalus'

14. Mokiniui pakeitus Mokykl4, ankstesnds Mokyklos administracija naujos Mokyklos

administracijai ne veliau kaip kit4 darbo dien4 po Mokyklos pakeitimo dienos pateikia (asmeniskai,

pa5tu arba elektroninemis ryiio priemonemis, pasira5ytomis saugiu elektroniniu parasu) laisvos

formos paLym4 apie mokinio teisg gauti nemokam4 maitinim4 ir informuoja Parei5kejo

gyvenamosios vietos savivaldybes administracijq apie tai, kad mokinys pakeite Mokyklq. Sioje

p,alrymojeMokyklos administracija nurodo Siuos mokinio duomenis: vard4, pavardg, asmens kodq,

gyu"r,urnorios vietos adres4. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje Mokykloje pradedamas

teikti nuo kitos darbo dienos, kaipaLymabuvo gauta Mokykloje.

15. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali blti iSmokami pinigai.

1 6. Nemokamas maitinimas neskiriamas:

16.1. mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiqiq ugdymo programas;

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

programas;

16.3. mokiniams, kurie yra islaikomi (nemokamai gauna nakvyng' maist4 ir mokinio

reikmenis) valstybes arba savivaldybes finansuojamose istaigose;

16.4. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

vaiko laikinoji ar nuolatine globa (r[pyba);

16.5. kai nera aplinkybiq, nurodytq Apra5o 13 punkte;

16.6. kai Parei5kejas:

16.6.1. praSyme-parai5koje nenurodo i5samios ir teisingos informacijos, irodandios asmens

teisE gauti socialing parumlmokiniams, ir nepateikia Siai paramai gauti bfltinq dokumentq;

16.6.2. neinformuoja gyvenamosios vietos savivaldybes administracijos apie pasikeitusias

aplinkybes, turindias itakos teisei i socialinq panmlmokiniams, ne veliau kaip per 10 darbo dienq

nuo Siq aplinkybiq atsiradimo dienos;

16.6.3. nesudaro savivaldybes administracijai galimybes tikrinti bendrai gyvenandiq asmem+

ar vieno gyvenandio asmens gyvenimo s4lygas ir surasyti buities ir gyvenimo s4lygq patikrinimo

akt4.

17. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jq tevai (globejai, riipintojai) yra

atleisti nuo mokejimo uZ vaikq maitinim4 Mokyklq bendrabudiuose'

18. Nemokami pusrydiai, pietus ir pavakariai organizuojami Mokykloje mokslo metq

(ugdymo) dienomis'

19. Mokiniui, turindiam teisq gauti nemokam4 maitinimq, nemokami pietfis (pusrydiai'

pavakariai), esant Pareiskejo praiymui bei vadovaujantis Mokyklos direktoriaus fsakymu' gali bflti

atiduodami i namus tik tuo laikotarpiu, kai mokinio nera pamokose del pateisinamq prieZasdiq'

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Nemokamas maitinimas Mokyklose finansuojamas i5 valstybes biudZete skirtq bendrqjq

asignavimq Ministerijai. Islaidoms socialinei paramai administruoti per kalendorinius metus gali

nustatyta tvarka nustatYta



bfiti panaudojama ne daugiau nei 4 procentai nuo panaudotq le5q i5laidoms produktams ir mokinio

reikmenims (iskaitant prekiq pirkimo ir pridetines vertds mokesti) finansuoti.

21. Ministerija turi teisg atlikti Mokyklose nemokamo maitinimo le5q panaudojimo

teisetumo ir tikslingumo audit4'


