SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS
Skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo
įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį
mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir
kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo
programą.
Neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio
mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės
finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka
nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi
pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos
gaunamų pajamų (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ir kai mokinys mokosi pagal pradinio ugdymo
programą pirmoje klasėje).
SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS RŪŠYS:
mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai, maitinimas mokyklų
organizuojamose vasaros poilsio stovyklose)
parama mokinio reikmenims įsigyti
Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?
PRIKLAUSOMAI NUO GAUNAMŲ PAJAMŲ
•Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus 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 (187,5 Eur).
•Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu
vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250
Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo
atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai
šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus.
•Savivaldybės administracija turi teisę nemokamą maitinimą skirti išimties atvejais, jeigu
vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (312,5 Eur).
•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 mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

NEPRIKLAUSOMAI NUO GAUNAMŲ PAJAMŲ

nuo 2020 m. sausio 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą
bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą
(nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus
nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo
mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris
mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant
šeimos gaunamų pajamų (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris
mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje
klasėje, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų).
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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;
kreipimosi (atskirais atvejais – praėjusio mėnesio) 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.
Mokinio reikmenų rinkinių sudarymas ir jų kainos nustatymas

Mokinio reikmenims įsigyti
(įskaitant pirkimo pridėtinės vertės
mokestį) skiriama 2 BSI dydžių
(78 Eur) suma vienam mokiniui
per kalendorinius metus.

Jei mokinys yra patyręs socialinę
riziką, mokinio reikmenų rinkiniai
kiekvienam mokiniui sudaromi
pagal jo individualius poreikius,
atsižvelgiant į mokinių skaičių
šeimoje ir jų jau turimus mokinio
reikmenis.

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams?

Kas?

Kur?

Kada?

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.
į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į
gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, seniūniją, o jeigu
gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos
nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena,
seniūniją;
į mokyklą, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas
(dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams, o nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – ir
pirmokams).
kad mokinys gautų nemokamus pietus nevertinanat pajamų prašymą-paraišką
galima pateikti nuo 2020 m. sausio 1 d.;
kad mokinys naujais mokslo metais gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio
reikmenims* įsigyti prašymą-paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos
1 d.

*dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 d.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*:
tapatybę patvirtinantis dokumentas;
prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams;
vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai;
pažymos apie pajamas, išskyrus atvejį, kai pietūs skiriami nevertinanat šeimos gaunamų
pajamų;
įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;
santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai;
kiti.

* pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės
informacinių sistemų.

Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams?
Priklausomai nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų pateikimo
dienos nemokamas maitinimas skiriamas:
•
nuo mokslo metų pradžios (jeigu sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams
skyrimo priimamas iki mokslo metų pradžios) iki mokslo metų pabaigos;
•
pateikus prašymą-paraišką (prašymą) mokslo metais ir tuo atveju, kai prašymasparaiška (prašymas) pateikiamas iki mokslo metų pradžios, o sprendimas dėl socialinės paramos
mokiniams skyrimo priimamas mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo
mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos;
•
vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio
stovyklose.
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams rasite:
1. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymas;
3. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos teikimo tvarkos aprašas;
4. Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas;
5. Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašas.

Informaciją parengė Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Savickė

