
 

                                                                                                                                                  

 
ZARASŲ RAJONO  SAVIVALDYBĖS  TARYBA 

 

 

S P R E N D I M A S  

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ZARASŲ RAJONE 

TVARKOS APRAŠO, PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI ZARASŲ 

RAJONE TVARKOS APRAŠO, MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ZARASŲ 

RAJONE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

  

2014 m.  liepos 18  d. Nr. T-144 

Zarasai 

 

          

         Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio      

10 punktu, 7 straipsnio 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Socialinės paramos mokiniams 

įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 1 ir 4 punktais, Mokinių nemokamo maitinimo 

mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. 

nutarimu Nr. 1770 ,,Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

4 punktu, Zarasų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:  

                      1. Patvirtinti: 

                      1.1. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams Zarasų rajone tvarkos aprašą 

(pridedama);  

                      1.2. Paramos mokinio reikmenims įsigyti Zarasų rajone tvarkos aprašą 

(pridedama); 

                      1.3. Mokinių nemokamo maitinimo Zarasų rajone tvarkos aprašą (pridedama).  

          2.  Pripažinti netekusiais galios: 

          2.1.  Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą         

Nr. T-155 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

          2.2. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-20 

„Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2008-08-14 sprendimo Nr. T-155 „Dėl socialinės 

paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“; 

         2.3. Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 21 d. sprendimą Nr. T-5 

„Dėl  Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009-01-29 sprendimo Nr. T-20 „Dėl Zarasų rajono 

savivaldybės tarybos 2008-08-14 sprendimo Nr. T-155 „Dėl socialinės paramos mokiniams 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“. 

 

 

Savivaldybės meras                                               Arvydas Steponavičius                                                

 

   

                                                                                             

                          



 

                                                                                              PATVIRTINTA 

                                                                                            Zarasų rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                 2014 m.            d. sprendimu Nr.  

 

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS 

ZARASŲ RAJONE TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

 1. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja Zarasų rajono gyventojų, atitinkančių Lietuvos Respublikos Socialinės paramos 

mokiniams įstatymo (toliau- Įstatymas) nuostatas, kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams  

tvarką, socialinės paramos mokiniams rūšis ir skyrimo sąlygas.   

              2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Pareiškėjas – vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių 

asmenų, globėjų (rūpintojų),  pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs 

arba emancipuotas. 

2.2. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; 

susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę 

gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; 

neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti 

nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų 

sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų 

gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip 

pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai 

vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo 

profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant 

akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo 

bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.  

 2.3. Vienas gyvenantis asmuo –  vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba 

veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius 

asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų 

(įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl 

santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu. 

  2.4. Socialinė rizika  –  veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra 

pavojus patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir 

ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, 

dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar 

seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; 

piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo 

narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, 

skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas. 

         3. 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.  

         4. Šis aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo 

programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo 

programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir 

mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų 

nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka. 

         5. Šiame apraše nustatytas nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai, 

globėjai (rūpintojai) yra atliesti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose. 
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         6. Nustatytos socialinės paramos mokiniams rūšys: 

               6.1. mokinių nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas mokyklose organizuojamose 

dieninėse vasaros poilsio stovyklose); 

               6.2. parama mokinio reikmenims įsigyti. 

 

II. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS 

 

               7. Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas kreipiasi: 

               7.1. jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra Zarasų mieste -  į Zarasų rajono 

savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius); 

               7.2. jei jo deklaruota gyvenamoji vieta yra seniūnija -  į deklaruotos gyvenamosios 

vietos seniūniją; 

               7.3. jei pareiškėjo gyvenamoji vieta nedeklaruota – į Socialinės paramos skyrių, jei 

pareiškėjas gyvena Zarasų mieste ar į seniūniją, kurioje jis gyvena. 

               8. Dėl mokinio nemokamo maitinimo prašymą-paraišką (toliau-prašymą) pareiškėjas 

gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio 

stovyklas, administracijai. Šiuo atveju mokykla prašymą perduoda pareiškėjo deklaruotos 

gyvenamosios vietos Socialinės paramos skyriui, o jeigu vieta nedeklaruota, -  savivaldybės, 

kurioje gyvena, Socialinės paramos skyriui.   

               9. Dėl nemokamo maitinimo nuo mokslo metų pradžios ir paramos mokinio 

reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.  Dėl paramos mokinio 

reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 d. 

               10. Kreipiantis pareiškėjas užpildo prašymą socialinei paramai mokiniams gauti.   

Priklausomai nuo aplinkybių, pateikiami šie dokumentai: 

               10.1. pirmą kartą kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo arba pasikeitus 

situacijai: 

 10.1.1. vyresnių kaip 18 metų bendrai gyvenančių asmenų ir vaiko(-ų) nuo 16 iki 18 

metų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai; 

 10.1.2. vaiko(-ų) gimimo, santuokos, ištuokos, mirties liudijimas(-ai) arba 

kompetentingos institucijos dokumentas(-ai), patvirtinantis(-ys) gimimo, santuokos, ištuokos, 

mirties faktą; 

 10.1.3. pensininko pažymėjimas(-ai); 

 10.1.4. valstybės ar savivaldybės finansuojamos įstaigos pažyma(-os) apie teikiamą 

išlaikymą; 

 10.1.5. kompetentingų institucijų pažyma(-os) apie bausmės atlikimą, sulaikymą, 

suėmimą, paieškos paskelbimą ar pripažinimą nežinia kur esančiu;  

 10.1.6. pažymos (dokumentai) apie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos   

nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas (visų gaunančių 

pajamas bendrai gyvenančių asmenų), tarp jų ir antstolių bei juridinių asmenų pažymos apie 

vaiko(-ų) išlaikymui (ne) gaunamas periodines išmokas (alimentus);  

 10.2. pakartotinai kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo: 

 10.2.1. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;  

 10.2.2. vaiko(-ų) gimimo liudijimas(-ai), jei jis (jie) pakeisti; 

 10.2.3. šio aprašo 10.1.6 papunktyje nurodyti dokumentai; 

 11. Trūkstamus dokumentus pareiškėjas privalo pateikti iki kito mėnesio po prašymo-

paraiškos priėmimo mėnesio paskutinės darbo dienos. Laiku nepateikus trūkstamų dokumentų 

socialinė parama mokiniams neskiriama, apie tai informuojamas pareiškėjas raštu ir grąžinami 

pateiktų dokumentų originalai. 

 12. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys 

ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia 
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Socialinės paramos skyriui ar Zarasų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų specialistui 

socialiniam darbui ar socialiniam darbuotojui darbui su socialinės rizikos šeimomis (toliau - 

seniūnijų socialiniai darbuotojai)  laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti. 

 13. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai)  

nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio 

gyvenamosios vietos Socialinės paramos skyrių ir pateikia turimą informaciją, reikalingą 

socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.   

 

III. SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS SKYRIMAS 

 

               14. Socialinė parama mokiniams skiriama Zarasų rajono savivaldybės administracijos 

struktūrinio padalinio vedėjo pagal kompetenciją  sprendimu. Sprendimas dėl socialinės paramos 

mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų 

dokumentų gavimo dienos (tuo atveju, kai socialinės paramos mokiniams prašo mokykla – nuo 

raštu pateiktos informacijos gavimo dienos). Sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams 

skyrimo  kopija,   mokyklai visų pirma siunčiama elektroniniu paštu arba faksu, po to ne vėliau 

kaip per 3 darbo dienas išsiunčiama paštu. Užpildoma Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos 

patvirtinta sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo forma. 

              15. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos 

socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos vadovaujantis Įstatymo 6 straipsniu. 

  16. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo informuojamas ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams priėmimo dienos. Jei 

socialinė parama mokiniui neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo dėl 

socialinės paramos mokiniams apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam 

grąžinami, o Socialinės paramos skyriuje  paliekamos šių dokumentų kopijos. 

 17. Nustačius, kad per laikotarpį, kurį mokiniui teikiama socialinė parama mokiniams, 

pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba kad pareiškėjas yra pateikęs 

neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas,  bendrai gyvenančius asmenis ar kitus duomenis, 

reikalingus socialinei paramai mokiniui skirti, priimamas Socialinės paramos skyriaus vedėjo 

arba jo pavaduotojo sprendimas dėl šios paramos nutraukimo ir jis pateikiamas mokykloms ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos. Socialinė parama mokiniui 

neteikiama nuo kitos dienos po sprendimo dėl socialinės paramos mokiniams nutraukimo 

mokykloje gavimo.  

               18. Nemokamo maitinimo skyrimo laikotarpiu mokiniui pakeitus mokyklą, pagal gautą 

iš buvusios mokyklos informaciją, kad mokinys pakeitė mokyklą, priimamas naujas sprendimas 

skirti nemokamą maitinimą. Sprendimo kopija šio aprašo 14 punkte  nustatyta tvarka siunčiama 

mokyklai. Mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos 

mokymosi joje dienos. 

               19. Tokiu atveju, kai socialinės paramos mokiniui prašo mokykla,  ar kilus įtarimui, 

kad pateikta neteisinga informacija, Socialinės paramos skyriaus ar seniūnijos socialiniai 

darbuotojai tikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo  sąlygas ir 

surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Tokiais atvejais šis aktas yra vienas iš 

dokumentų teisei į socialinę paramą mokiniams gauti.  
        

IV. PAREIŠKĖJO PAREIGOS 

             

                  20. Pareiškėjas privalo: 

                  20.1. pateikti visą teisingą informaciją, reikalingą teisei į socialinę paramą mokiniams 

nustatyti;  

      20.2. informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę paramą 

mokiniams;  
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      20.3. sudaryti Socialinės paramos skyriaus ir seniūnijų socialiniams darbuotojams 

galimybę tikrinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir 

surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                   21. Rajono Savivaldybės administracija administruoja paramą mokinio reikmenims 

įsigyti Zarasų rajono teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba gyvenantiems mokiniams, 

nemokamą maitinimą – rajono Savivaldybės įsteigtose mokyklose. 

                   22. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus socialinei 

paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo šią paramą suteikusiai institucijai 

grąžinti neteisėtai gautos paramos dydžio pinigines lėšas.  Neteisėtai gautos ir negrąžintos 

socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. 

       23. Dėl institucijų kaltės neteisėtai suteiktos socialinės paramos mokiniams dydžio 

piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka. 

       24.  Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                                Zarasų rajono  savivaldybės tarybos 

                                                                                          2014 m.           d. sprendimu Nr.  

 

 

 

PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI ZARASŲ RAJONE 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                  1. Paramos mokinio reikmenims įsigyti Zarasų rajone tvarkos aprašas (toliau – 

aprašas) nustato  paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą pagal Lietuvos Respublikos 

socialinės paramos mokiniams įstatymą (toliau – Įstatymas).  

   2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos: 

   2.1. Mokinio reikmenys  - individualios mokymosi priemonės (pratybų sąsiuviniai, 

skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos mokinio individualiai naudojamos mokymosi 

priemonės), sportinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti mokiniui ugdyti būtini reikmenys, kuriais 

mokiniai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka.  

  2.2. Bendrai gyvenantys asmenys – sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; 

susituokęs asmuo, su kuriuo teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium yra likę 

gyventi jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), arba vienas iš tėvų ir jo vaikai (įvaikiai) iki 18 metų; 

neįregistravę santuokos ir bendrą ūkį tvarkantys pilnamečiai ar veiksniais pripažinti 

nepilnamečiai vyras ir moteris ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Į bendrai gyvenančių asmenų 

sudėtį taip pat įskaitomi dirbantys (taip pat savarankiškai dirbantys), jeigu per mėnesį jų 

gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis, arba nedirbantys (taip 

pat savarankiškai nedirbantys) nesusituokę ir savo vaikų (įvaikių) neauginantys pilnamečiai 

vaikai (įvaikiai) iki 24 metų, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo 

profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje (studentai), įskaitant 

akademinių atostogų dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, taip pat pilnamečiai vaikai (įvaikiai) nuo 

bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos.  

  2.3. Vienas gyvenantis asmuo –  vienas gyvenantis vyresnis kaip 18 metų asmuo arba 

veiksniu pripažintas nepilnametis, kuris yra nesusituokęs (įskaitant santuoką nutraukusius 

asmenis), taip pat susituokęs, tačiau teismo sprendimu gyvenantis skyrium, neturintis vaikų 

(įvaikių) arba jų turintis, tačiau teismo sprendimu dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ar dėl 

santuokos nutraukimo vaikai (įvaikiai) yra likę gyventi su kitu sutuoktiniu. 

  2.4. Socialinė rizika  –  veiksniai ir aplinkybės, dėl kurių asmenys patiria ar yra 

pavojus patirti jiems socialinę atskirtį: suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir 

ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas; vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, 

dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas; psichologinė, fizinė ar 

seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą; 

piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo 

narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, azartinių lošimų; elgetavimas, valkatavimas, 

skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas. 

                3. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 

120 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. 

                4. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama: 

                4.1. pinigais. 

                4.2. nepinigine forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką. 
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II. MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS ORGANIZAVIMAS 

 

                  5. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos 

vienam  iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės 

pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) 

dydžio. 

    6. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba 

mokslo metų pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 20 dienos.  

                  7. Jei mokiniui parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama pinigais, Zarasų rajono 

savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys pagal kompetenciją perveda pinigus  

pareiškėjo prašyme – paraiškoje nurodytu mokėjimo būdu. 

                  8. Paramą mokinio reikmenims įsigyti patyrusiems socialinę riziką mokiniams 

organizuoja seniūnijų socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis.  

                  9. Mokiniams, patyrusiems socialinę riziką, parama mokinio reikmenims įsigyti 

skiriama nepinigine forma, paslaugomis, apsiperkant kartu su seniūnijų socialiniais darbuotojais 

darbui su socialinės rizikos šeimomis. 

                  10. Mokinio reikmenų rinkinio sudėtis tvirtinama Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu patvirtintu individualiųjų mokymosi priemonių sąrašu.  

                  11. Jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką,  mokinio reikmenų rinkinį kiekvienam 

mokiniui pagal jo individualius poreikius, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų auginamų 

vaikų skaičių, jų jau turimus mokinio reikmenis bei mokinių toje šeimoje skaičių, sudaro seniūnijų 

socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, bendraudami su mokyklos, kurioje 

mokinys mokosi, atstovais.  

             

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                  12. Valstybės biudžeto tikslinės lėšos, skirtos paramai mokinio reikmenims įsigyti 

(įskaitant pridėtinės vertės mokestį) socialinę riziką patyrusiems mokiniams, naudojamos tik 

mokinio reikmenų įsigijimui apmokėti. 

                  13. Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

______________ 
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                                                                Zarasų rajono savivaldybės tarybos 

                                                                         2014 m.           d. sprendimu Nr.  

 

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ZARASŲ RAJONE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                1. Mokinių nemokamo maitinimo Zarasų rajone tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

nustato mokinių nemokamo maitinimo pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos 

mokiniams įstatymą (toliau –Įstatymas) teikimą, nemokamo maitinimo rūšis,  nemokamam  

maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, mokyklų vadovų teises, pareigas ir 

atsakomybę. 

                2. Nemokamo maitinimo rūšys Zarasų rajono mokyklose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka yra šios:  

                2.1. pietūs; 

                2.2. maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.  

                 

II. NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRTIEMS PRODUKTAMS ĮSIGYTI SKIRIAMŲ 

LĖŠŲ DYDŽIO NUSTATYMAS 

 

                3. Mokinių nemokamam maitinimui  reikalingiems produktams įsigyti skiriamų lėšų 

dydis vienai dienai vienam mokiniui sudaromas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro  įsakymu patvirtintu pusryčių,  pietų  ir pavakarių patiekalų gamybai 

reikalingų produktų rinkinių sąrašu pagal mokinių amžiaus grupes.  

                4.  Nustatomi šie lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydžiai (įskaitant 

pridėtinės vertės mokestį):  

                4.1. pietums – nuo 2,8 procento  iki 4 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio 

suma; 

          4.2. maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) mokyklose organizuojamose 

dieninėse vasaros poilsio stovyklose  –  nuo 6,6 iki 7,7 procento bazinės socialinės išmokos 

dydžio suma. 

             5. Reikalingiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų  

dydis (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) tvirtinamas Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus  įsakymu.  

             6. Mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų 

teikėjų, darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo paslaugų teikimu, 

darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.) 

skiriamos iš rajono Savivaldybės biudžeto vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta Rajono Savivaldybės biudžeto lėšų poreikio 

mokinių nemokamo maitinimo patiekalų gamybos išlaidoms dengti planavimo ir jų paskirstymo 

mokykloms metodika.   

 

III. NEMOKAMO MAITINIMO TEIKIMAS 

 

                7. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam  iš 

bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos 

vienam asmeniui) per mėnesį  yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP)  dydžio. 

                8. Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar  vieno gyvenančio asmens gyvenimo 

sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per 

mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai šiais atvejais:  
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               8.1. atsiradus papildomoms išlaidoms dėl bendrai gyvenančių asmenų ar vieno 

gyvenančio asmens ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo; 

         8.2. vaiką(-us) augina bendrai gyvenantys asmenys ir vienas iš jų yra neįgalus  arba yra 

sulaukęs senatvės pensijos amžiaus; 

         8.3.  bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; 

               8.4.  bendrai gyvenantys asmenys augina neįgalų vaiką; 

   9. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas: 

   9.1. nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

               9.2. pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais, – nuo informacijos apie 

priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo 

metų pabaigos; 

   9.3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose, jei paskutinį mokslo metų mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą 

pagal šio aprašo 7 ar 8 punktą, be atskiro prašymo nuo mokykloje organizuojamos dieninės 

vasaros poilsio stovyklos pradžios. Kai teisė gauti nemokamą maitinimą pagal šio aprašo 7 ar 8 

punktą atsirado vėliau, vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros 

poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo prašymą nuo informacijos 

apie priimtą sprendimą dėl socialinės paramos mokiniams gavimo mokykloje kitos dienos. 

               10. Nemokamas maitinimas šio aprašo 8 punkte numatytais atvejais skiriamas Zarasų 

rajono savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio vedėjo pagal kompetenciją  sprendimu 

Socialinės paramos skyriaus specialistui ar seniūnijos socialiniam darbuotojui patikrinus  bendrai 

gyvenančių asmenų ar  vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir 

gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. 

                11. Šio aprašo 7 ir 8 punktuose nurodytiems mokiniams skiriamas nemokamas 

maitinimas vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose.  

  12. Nemokamas maitinimas mokiniams teikiamas: 

  12.1. toje mokykloje, kurioje mokinys mokosi, neatsižvelgiant į jo gyvenamąją vietą; 

  12.2. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio 

stovyklose. 

  13. Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti: 

  13.1. išmokami pinigai; 

  13.2. teikiamas sausas maisto davinys. 

  14. Nemokamas  maitinimas mokyklose poilsio, švenčių ir atostogų dienomis  

neteikiamas. 

  15. Mokiniui, kuris mokosi namuose ir turi teisę gauti nemokamą maitinimą, 

nemokamas maitinimas, esant tėvų, globėjų (rūpintojų) prašymui ir vadovaujantis mokyklos 

vadovo įsakymu, gali būti atiduodami į namus. Mokiniui ligos atveju nemokamas maitinimas 

neteikiamas.  

  16. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio 

pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos vadovaujantis Įstatymo 6 

straipsniu.  

    

IV. MOKYKLOS VADOVŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

   17. Mokyklos vadovas: 

   17.1. atsako už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje;  

   17.2. atsako už valstybės biudžeto lėšų, skiriamų nemokamam maitinimui, tikslingą 

panaudojimą ir apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka; 

   17.3. atsako už informacijos  apie mokinius, išvykusius mokytis į kitas mokyklas, 

teikimą Socialinės paramos skyriui;   
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   17.4. teikia informaciją apie nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas mokinių tėvams, 

globėjams (rūpintojams); 

   17.5. rengia ir teikia ketvirtines mokinių nemokamo maitinimo ataskaitas ir kitą 

informaciją Savivaldybės administracijos struktūriniam padaliniui pagal kompetenciją 

vadovaujantis Zarasų rajono savivaldybės tarybo sprendimu patvirtintu Lėšų poreikio socialinei 

paramai mokiniams planavimo, paskirstymo ir duomenų spie suteiktą socialinę paramą 

mokiniams teikimo tvarkos aprašu; 

                 17.6. atsako už mokinių nemokamo maitinimo registravimo žurnalo pildymą ir 

pateikimą. Jis pildomas naudojant Socialinės paramos informacinės sistemos posistemę 

Socialinė parama mokiniams.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

                18. Išlaidos produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį),  

kai mokiniai maitinami nemokamai, finansuojamos iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos  

savivaldybių biudžetams.  

                19. Išlaidos socialinei paramai mokiniams administruoti (šią paramą administruojančių 

istitucijų darbuotojų ir mokyklų darbuotojų, atsakingų už šios paramos teikimą, darbo 

užmokesčiui, valstybinio socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugos, pašto paslaugos ir kt.) 

finansuojamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. 

      20. Aprašas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu. 

 

 

 

 __________________ 


