Socialinė parama mokiniams
Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose,
profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus
laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo lavinimo (pradinio, pagrindinio,
vidurinio ar specialiojo ugdymo) ar priešmokyklinio ugdymo programas, išskyrus suaugusiųjų
ugdymo programas.
Socialinė parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo lavinimo, ir
pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba
savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos
(rūpybos) išmoka.

Socialinės paramos mokiniams rūšys
Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:
1. mokinių nemokamas maitinimas;
2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?
Priklausomai nuo gaunamų pajamų:
1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu
vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau
vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės
remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (525 Lt);
2. Savivaldybės tarybos nustatytais atvejai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno
gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, jeigu vidutinės
pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (700 Lt);
3. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais
atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu
mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už
vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose.

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas
Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos
pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas,
nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymo 17 straipsnyje, arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas,
jei bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar
bendrai gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų, globėjų
(rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas)
kreipiasi, užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir prideda
dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti
pažymas apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams
mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kitas pažymas, reikalingas
socialinei paramai mokiniams gauti.
Prašymą-paraišką ir reikalingus dokumentus dėl mokinio nemokamo maitinimo,
pareiškėjas pateikia gimnazijos socialiniam pedagogu (ar administracijos atstovui).
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo
mokslo metų pradžios (nuo rugsėjo mėn.), galima kreiptis nuo 2014 metų liepos 1 dienos.
Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar
vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą-pašalpą pagal Lietuvos Respublikos
piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia tik
gimnazijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti ir banko, vienkartinei
išmokai pervesti, sąskaitos Nr.
Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia
dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos
savivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams
skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti:
1. Prašymas socialinei paramai gauti , pildomas gimnazijoje.
2. Vaiko gimimo liudijimas;
3. Pažymas apie pajamas (visų pajamas gaunančių šeimos narių už 3 paskutinius mėnesius
iki kreipimosi mėnesio arba kreipimosi mėnesio);
4. Santuokos liudijimas;
5. Mirties liudijimas;
6. Ištuokos liudijimas;
7. Kitus teisę gauti socialinę paramą įrodančius dokumentus, nustatytus Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems
gyvenantiems asmenims) įstatyme, išskyrus duomenis apie šeimos turimą turtą.
* Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių
registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams
1. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:


nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos;



pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą
sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;



vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

2. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams

arba mokslo metų pradžioje, bet vėliau spalio 5 d.
Pakeitus mokyklą, nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo
pirmos mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla privalo pateikti pažymą apie mokinio teisę gauti
nemokamą maitinimą.

Dokumentai socialinei paramai gauti nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 4 d. priimami
gimnazijos raštinėje (103 kab).
Dokumentus, socialinei paramai gauti, nuo rugpjūčio 4 d. priima socialinė
pedagogė (209 kab).
Informacija dėl socialinės paramos teikiama telefonu: 55-29-01

