
SOCIALINĖ PARAMA ŠIAULIŲ „JUVENTOS“
PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS

• Socialinės paramos mokiniams rūšys

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:  

1.   mokinių nemokamas maitinimas:
• pietūs;
• pusryčiai;
• maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.

2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

• Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai?      

Visi mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą (1 - 4 kl.), nepriklausomai nuo šeimos 
gaunamų pajamų turi teisę į nemokamus pietus.

Priklausomai nuo šeimos gaunamų pajamų:

1.   Mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą (5 - 8 kl.), turi teisę į  nemokamus 
pietus, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų 
(toliau  – VRP) dydžio (525 Lt);
2.   1 - 8 kl. mokiniai turi teisę į nemokamus pusryčius, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį 
yra mažesnės kaip 1 VRP dydis (350 Lt);
3.   1 - 8 kl. mokiniai turi teisę į paramą  mokinio reikmenims įsigyti, jeigu pajamos vienam šeimos 
nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (525 Lt).

Atsižvelgiant  į  šeimų  gyvenimo  sąlygas,  mokiniams  gali  būti  suteikta  socialinė  parama  ir  kitais   
savivaldybės, kurioje priimamas sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo,  nustatytais 
atvejais:  
1. Gali būti skiriami nemokami pietūs, jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės 
kaip 2 VRP dydžiai (700 Lt);
2. Gali būti skiriami nemokami pietūs,  pusryčiai ir parama mokinio reikmenims įsigyti, jei pajamos 
vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP dydžio (525 Lt).

Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam šeimos nariui 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.

• Šeimos pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas      

Šeimos  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 nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems 
asmenims įstatymo 15 straipsnyje, arba pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio 
pajamas,  jei  bent  vieno šeimos nario pajamų šaltinis  ar  šeimos 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 120 procentų MGL 
dydžio (156 Lt) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Jei  mokinys  auga  socialinės  rizikos  šeimoje, 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  

Mokiniams,  kurie  mokosi  pagal  pradinio  ugdymo  programas  (1  -  4  kl.),  nemokami  pietūs 
skiriami  be  atskiro  kreipimosi  (prašymo).  Jei  ši  parama  mokiniui  nėra  būtina,  vienas  iš 
mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų) raštu informuoja mokyklos administraciją dėl šios paramos  
atsisakymo.

Kitais  atvejais  dėl  socialinės  paramos  mokiniams  pareiškėjas  (vienas  iš  mokinio  tėvų) 
kreipiasi į  mokyklos socialinę pedagogę Rasą Karžinauskienę (218 kab.) arba į  deklaruotos 
gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į 
savivaldybės,  kurioje  gyvena,  administraciją,  užpildydamas  prašymą  -  paraišką  socialinei 
paramai  mokiniams gauti,  ir  prideda  dokumentus,  reikalingus  socialinei  paramai  mokiniams 
gauti. Prie prašymo - paraiškos reikia pridėti šeimos narių 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.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo 
metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos.

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu šeima gauna piniginę socialinę paramą 
pagal  Lietuvos  Respublikos  piniginės  socialinės  paramos  mažas  pajamas  gaunančioms 
šeimoms  ir  vieniems  gyvenantiems  asmenims  įstatymą,  pareiškėjas  pateikia  mokyklos  ar 
gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos  formos prašymą socialinei paramai 
mokiniams gauti.

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.

• Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams      

Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas:
 
1.   Nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.
2.  Pateikus prašymą - paraišką (prašymą) mokslo metais – nuo informacijos apie priimtą 
sprendimą gavimo mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos.
3.  Vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
 
Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki prasidedant mokslo metams arba mokslo metų  
pradžioje, bet ne ilgiau kaip iki spalio 20 d.

• Socialinės paramos mokiniams teikimas      
Mokinių nemokamas maitinimas   teikiamas mokykloje neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą. 
Parama  mokinio  reikmenims  įsigyti  teikiama   pagal  gyvenamąją  vietą,  vadovaujantis 
savivaldybės tarybos patvirtinta paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarka.

Mokiniams vietoj nemokamo maitinimo negali būti išmokami pinigai.

Pakeitus mokyklą,  nemokamas maitinimas naujoje  mokykloje pradedamas teikti  nuo pirmos 
mokymosi joje dienos.  Ankstesnė mokykla privalo pateikti  pažymą apie mokinio teisę gauti 
nemokamą maitinimą.
 
Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:
1)     pinigais;
2)     nepinigine forma, jeigu mokinys auga socialinės rizikos šeimoje.


