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Pirkimų ir projektų vykdymo skyriui
Projektų valdymo skyriui II
DĖL EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO
MAISTO PRODUKTŲ LIKUČIŲ ATIDAVIMO
Dažnu atveju pas kai kuriuos iš Jūsų po maisto produktų, įsigyjamų iš Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, dalijimų susidaro tam tikra dalis maisto produktų ir
(ar) higienos prekių likučių (toliau – likučiai), nes paramos gavėjai dėl skirtingų priežasčių
neatvyksta jų pasiimti. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2014 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo
asmeninio vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), 2.8
papunkčiu, Jūs turite teisę likučius perduoti atitinkamiems asmenims ar organizacijoms.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 viruso plitimo, kai paskelbta ekstremali
situacija ir karantinas Lietuvoje, o dalis žmonių (pavyzdžiui, senolių, neįgaliųjų ir pan.) negali
patys savimi pasirūpinti, buvo papildytas Įsakymas nauju 2.8.4 papunkčiu, leidžiančiu atiduoti
likučius ir „asmenims, savivaldybių nustatyta tvarka pripažintiems nukentėjusiais nuo karo ir
gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių, arba
asmenims, kuriems, savivaldybės ir valstybės lygmeniu paskelbus ekstremaliąją situaciją, būtina
parama maistu ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekėmis“.
Jeigu turite klausimų, būtinai susisiekime tel. (8 5) 2668155 arba el. p.
aukse.duksiene@socmin.lt.
Ačiū už Jūsų darbą ir būkite sveiki!
PRIDEDAMA. Įsakymo kopija, 2 lapai.
Viceministras

Auksė Duksienė, tel. (8 5) 2668155, el. p. aukse.duksiene@socmin.lt

Eitvydas Bingelis
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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m.
gegužės 16 d. įsakymą Nr. A1-268 „Dėl dokumentų, skirtų Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondo tikslinės grupės asmenų, maisto produktų ir (ar) būtinojo asmeninio
vartojimo prekių apskaitai užtikrinti, formų patvirtinimo“:
1. Papildau 2.8.4 papunkčiu:
„2.8.4. asmenims, savivaldybių nustatyta tvarka pripažintiems nukentėjusiais nuo karo
ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų, epidemijų, užkrečiamųjų ligų protrūkių, arba
asmenims, kuriems, savivaldybės ir valstybės lygmeniu paskelbus ekstremaliąją situaciją, būtina
parama maistu ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekėmis.“
2. Papildau 2.91 papunkčiu:
„2.9.1 Maisto produktus (likučius) ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekes
(likučius) perduodant asmenims, nurodytiems šio įsakymo 2.8.4 papunktyje, Nepanaudotų maisto
produktų (likučių) perdavimo–priėmimo ir (ar) Nepanaudotų būtinojo asmeninio vartojimo prekių
(likučių) perdavimo–priėmimo aktas nepasirašomas. Šiuo atveju išlaidas patvirtinančiu ir
pateisinančiu dokumentu laikomas savivaldybės administracijos ar socialinės paramos centro
patvirtintas maisto ir (ar) būtinojo asmeninio vartojimo prekių gavėjų sąrašas.“
3. Išlaidos šio įsakymo 1 punkte nurodytai paramai maistu ir (ar) būtinojo asmeninio
vartojimo prekėmis laikomos tinkamomis finansuoti, jei organizacijos partnerės jas patiria nuo
2020 m. kovo 16 d.
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