
Nuo rugpjūčio 5 d. gimnazijoje dirba socialinis pedagogas, galima kreiptis dėl socialinės 

paramos mokiniams: dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti.  

Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio 

mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus 

laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, 

įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų 

ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą. 

Socialinė parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal 

profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba 

savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba). 

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 (183 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 (244 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. 

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 (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. 

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 

Pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų 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), deklaruojantis gyvenamąją vietą 

Prienų rajono savivaldybėje arba, jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, gyvenantis Prienų 

rajono savivaldybės teritorijoje, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į mokyklą, kurioje 

mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas. Tuo atveju, kai mokinys mokosi 

kito rajono mokykloje, pareiškėjas kreipiasi į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių arba 

seniūniją.  

Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų 

spalio 5 dienos. 

Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas 

gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar 

gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti socialinę 

paramą mokiniams. 



Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*: 

1. tapatybę patvirtinantis dokumentas; 

2. prašymas-paraiška (prašymas) gauti socialinę paramą mokiniams; 

3. vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai; 

4. pažymos apie pajamas; 

5. įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui 

išlaikyti; 

6. žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopija;  

7. santuokos, ištuokos, mirties faktą patvirtinantys dokumentai. 


