PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T1-144
MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja mokinių nemokamo maitinimo tvarką Druskininkų savivaldybėje.
2. Šis Aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio
mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį
mokytoją) (toliau – Mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo
programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.
3. Aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas;
mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas; yra išlaikomi (nemokamai
gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose;
kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka; kurių tėvai, globėjai
(rūpintojai) yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.
4. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams
įstatymu (toliau - Įstatymas), Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir
kitais teisės aktais.
5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
6. Mokinių nemokamo maitinimo rūšys:
6.1.pietūs;
6.2. maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio
stovyklose;
6.3. pusryčiai ar pavakariai šio Aprašo 11 punkte nustatytais atvejais.
7. Mokinių nemokamas maitinimas finansuojamas iš Įstatyme numatytų lėšų.
8. Mokinių nemokamą maitinimą administruoja Druskininkų savivaldybės administracija
(toliau – Savivaldybės administracija).
II. MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMAS IR TEIKIMAS
9. Kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarką nustato Savivaldybės tarybos
patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas.
10. Aprašo 2 punkte nurodyti mokiniai turi teisę į mokinių nemokamą maitinimą, jeigu
vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per
mėnesį yra mažesnės kaip Įstatyme nustatytas pajamų dydis.
11. Mokinių nemokamas maitinimas, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, gali būti skiriamas jei vidutinės pajamos vienam asmeniui per
mėnesį yra didesnės nei Įstatyme numatytas pajamų dydis, šiais atvejais:
11.1. kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo turi nenumatytų išlaidų dėl
sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo;
11.2. kai vaiką augina asmenys su negalia ar kai auginamas vaikas su negalia;
11.3. kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina tris ir daugiau
vaikų;
11.4. kai vaikas patiria socialinę riziką arba vaiką augina bendrai gyvenantys asmenys,
patiriantys socialinę riziką;
11.5. kai vienas iš vaiką auginančių bendrai gyvenančių asmenų atlieka privalomą pradinę
karo tarnybą;

11.6. kai vaiką augina vienas gyvenantis asmuo.
12. Mokinių nemokamas maitinimas gali būti teikiamas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis
per mokslo metus šia tvarka:
12.1. maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus teikiamas esant
poreikiui ir turint tam lėšų;
12.2. sprendimą dėl maitinimo teikimo poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus
priima Savivaldybės administracija šio Aprašo 13 punkte nustatytos Komisijos siūlymu;
12.3. maitinimas poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus teikiamas
Druskininkų savivaldybės mokyklų mokiniams, kuriems paskirtas nemokamas maitinimas.
13. Šio Aprašo 11 punkte nustatytais atvejais mokinių nemokamas maitinimas skiriamas
socialiniam darbuotojui ar Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistui
patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius
buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą bei pateikus jį svarstyti savivaldybės administracijos
direktoriaus sudarytai Socialinės paramos teikimo mokiniams komisijai (toliau - Komisija).
14. Komisija teikia siūlymus Savivaldybės administracijai dėl nemokamo maitinimo:
14.1. skyrimo šio Aprašo 11 punkte nustatytais atvejais;
14.2. teikimo poilsio, švenčių ir atostogų dienomis per mokslo metus.
15. Sprendimas dėl mokinių nemokamo maitinimo priimamas tokia tvarka:
15.1. sprendimą dėl mokinių nemokamo maitinimo priima savivaldybės administracijos
direktorius ar jo įgaliotas asmuo;
15.2. užpildoma Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta
sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo forma;
15.3. sprendimas dėl mokinių nemokamo maitinimo priimamas per Įstatyme nustatytą terminą
nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos;
15.4. pareiškėjas apie priimtą sprendimą dėl mokinių nemokamo maitinimo informuojamas
Įstatyme nustatyta tvarka.
16. Pajamos mokinių nemokamam maitinimui skirti apskaičiuojamos Įstatyme nustatyta
tvarka.
17. Mokinių nemokamas maitinimas skiriamas Įstatyme nustatytam terminui.
18. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Šis Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.
______________________

