
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D.

SPRENDIMO NR. 1-TS-15 ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ

NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“

PAKEITIMO

2020 m. sausio 30 d. Nr. 1-TS-22

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 18

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2,

4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 1, 2 straipsniu, 4 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 straipsnio 1

dalimi, 6 straipsniu, 7 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, Anykščių rajono savivaldybės taryba n

u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos

aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-

15 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo

patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,3.3. kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis)

valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus šio Aprašo 51 punkte nustatytus

atvejus;“;

2.  Pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,3.4. kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko

laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus šio Aprašo 51 punkte nustatytus atvejus;“;

3.  Papildyti 51 punktu:

,, 51. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų, jeigu mokosi

pagal priešmokyklinio ugdymo programą Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose

maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro nustatyta tvarka.“.

4. Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:
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,,51. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų, jeigu mokosi

mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje

klasėje.“.

5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,10. Vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų,

pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo

keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą (toliau – pareiškėjas), kuris savo

gyvenamąją vietą deklaravęs arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų

apskaitą, arba gyvenamosios vietos nedeklaravęs ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos

nedeklaravusių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantis Savivaldybės teritorijoje, dėl nemokamo

maitinimo skyrimo mokiniui kreipiasi, užpildydamas patvirtintos formos prašymą-paraišką ir

prideda reikalingus dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos

nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje (išskyrus duomenis apie bendrai gyvenančių

asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą),  pasirinktinai į:“;

6. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,21. Nustačius, kad per laikotarpį, kurį mokiniui teikiamas nemokamas maitinimas

atsiranda nors viena iš aplinkybių, nurodytų Aprašo 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, arba, kai nėra nors vienos

aplinkybės, nurodytos aprašo 2 punkte, 4, 5 ir 51 punktuose arba , kai pareiškėjas nevykdo savo

pareigų, nurodytų Aprašo 30.1, 30.2, 30.3, 30.4 papunkčiuose, administracijos direktoriaus

nustatyta tvarka sprendimas dėl nemokamo maitinimo nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 5

darbo dienas nuo dokumentų ar duomenų, patvirtinančių šias aplinkybes, gavimo dienos.

Informacija dėl nemokamo maitinimo nutraukimo ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas pateikiama

nemokamą maitinimą administruojančioms institucijoms (kai nemokamas maitinimas nutraukiamas

ne Anykščių rajono savivaldybės įsteigtos mokyklos mokiniui) ar mokyklos, kurioje mokinys

mokosi administracijai (kai maitinimas nutraukiamas Anykščių rajono savivaldybės įsteigtos

mokyklos, mokiniui). Nemokamas maitinimas neteikiamas nuo kitos dienos po informacijos apie

nemokamo maitinimo nutraukimą dienos gavimo mokykloje.“.

7. Papildyti 251 punktu:

„251. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo

mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus šio Aprašo 51 punktuose

nustatytus atvejus.“.

8. Nustatyti, kad šio sprendimo 4 punktas įsigalioja 2020 m. rugsėjo 1 d.



Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės interneto

svetainėje www.anyksciai.lt.

Meras  Sigutis Obelevičius

http://www.anyksciai.lt
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