
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 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. 
Savivaldybės administracija priima sprendimą, kurią nemokamo maitinimo rūšį (rūšis) – pietus; 
maitinimą mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio  stovykloje; ypatingais atvejais 
pusryčius ar pavakarius – prioriteto tvarka mokiniui skirti.  
  
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 (153 Eur); 
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 (204 Eur); 
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. 
   
Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 
  
Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių 
pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra 
susituokęs arba emancipuotas) kreipiasi 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 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 dėl mokinio nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje 
mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai savivaldybės 
tarybos nustatyta kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarka. 
  
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų 
pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. 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 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. 
  
Dokumentai, reikalingi socialinei paramai mokiniams gauti*: 
1. prašymas-paraiška (prašymas); 
2. pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
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; 
8. kiti. 
* 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 mokslo metų pradžios arba mokslo metais, bet ne 
vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. 
Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų 
nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.  
  
Socialinės paramos mokiniams teikimas 
  
Mokinių nemokamas maitinimas teikiamas toje mokykloje, kurioje mokiniai mokosi, neatsižvelgiant į 
jų gyvenamąją vietą. Valstybinių mokyklų mokinių nemokamas maitinimas teikiamas švietimo ir mokslo 
ministro patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka, o savivaldybių ir nevalstybinių 
mokyklų mokiniams – savivaldybių tarybų patvirtinta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka. 
 
Daugiau informacijos apie socialinę paramą mokiniams rasite: 
  

 Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme Nr.X-686 (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 
2008, Nr. 63-2755); 

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. 1770 „Dėl mokinių 
nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7156); 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. A1-
183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986); 

 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakyme Nr. A1-283 
„Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatyme, 
patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 111-4237); 

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakyme Nr. ISAK-2077 „Dėl 
individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4499); 

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugojūčio 25 d. įsakyme Nr. V-816 „Dėl 
pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių 
amžiaus grupes“ (Žin., 2008, Nr. 100-3868). 

 

http://www.socmin.lt/download/10485/%C4%AEstatymas%20nr_%20x-686,%202006_06_13_%20lietuvos%20respublikos%20socialin%C4%97s%20paramos%20mokiniams%20%C4%AFstatymas.htm
http://www.socmin.lt/download/6788/d%C4%97l%20mokini%C5%B3%20nemokamo%20maitinimo%20mokyklose%20tvarkos%20apra%C5%A1o%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6788/d%C4%97l%20mokini%C5%B3%20nemokamo%20maitinimo%20mokyklose%20tvarkos%20apra%C5%A1o%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/12029/%C4%AEsakymas%20nr_%20a1-183,%202005_06_27_%20d%C4%97l%20kai%20kuri%C5%B3%20socialinei%20paramai%20gauti%20reikaling%C5%B3%20form%C5%B3%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/12029/%C4%AEsakymas%20nr_%20a1-183,%202005_06_27_%20d%C4%97l%20kai%20kuri%C5%B3%20socialinei%20paramai%20gauti%20reikaling%C5%B3%20form%C5%B3%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6874/%C4%AEsakymas%20nr_%20a1-283,%202006_10_12_%20d%C4%97l%20teis%C4%97s%20akt%C5%B3,%20numatyt%C5%B3%20lietuvos%20respublikos%20socialin%C4%97s%20paramos%20mokiniams%20%C4%AFstatyme,%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6874/%C4%AEsakymas%20nr_%20a1-283,%202006_10_12_%20d%C4%97l%20teis%C4%97s%20akt%C5%B3,%20numatyt%C5%B3%20lietuvos%20respublikos%20socialin%C4%97s%20paramos%20mokiniams%20%C4%AFstatyme,%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6874/%C4%AEsakymas%20nr_%20a1-283,%202006_10_12_%20d%C4%97l%20teis%C4%97s%20akt%C5%B3,%20numatyt%C5%B3%20lietuvos%20respublikos%20socialin%C4%97s%20paramos%20mokiniams%20%C4%AFstatyme,%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6791/d%C4%97l%20individuali%C5%B3j%C5%B3%20mokymosi%20priemoni%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1o%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6791/d%C4%97l%20individuali%C5%B3j%C5%B3%20mokymosi%20priemoni%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1o%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6792/%C4%AEsakymas%20nr_%20d%C4%97l%20pusry%C4%8Di%C5%B3,%20piet%C5%B3%20ir%20pavakari%C5%B3%20patiekal%C5%B3%20gamybai%20reikaling%C5%B3%20produkt%C5%B3%20rinkini%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1o%20pagal%20mokini%C5%B3%20am%C5%BEiaus%20grupes%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6792/%C4%AEsakymas%20nr_%20d%C4%97l%20pusry%C4%8Di%C5%B3,%20piet%C5%B3%20ir%20pavakari%C5%B3%20patiekal%C5%B3%20gamybai%20reikaling%C5%B3%20produkt%C5%B3%20rinkini%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1o%20pagal%20mokini%C5%B3%20am%C5%BEiaus%20grupes%20patvirtinimo.htm
http://www.socmin.lt/download/6792/%C4%AEsakymas%20nr_%20d%C4%97l%20pusry%C4%8Di%C5%B3,%20piet%C5%B3%20ir%20pavakari%C5%B3%20patiekal%C5%B3%20gamybai%20reikaling%C5%B3%20produkt%C5%B3%20rinkini%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1o%20pagal%20mokini%C5%B3%20am%C5%BEiaus%20grupes%20patvirtinimo.htm

