
Informuojame, kad nuo liepos 1 d. įsigaliojo Socialinės paramos mokiniams įstatymo ir 
Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-90, pakeitimai.  
 
Svarbiausios naujovės nuo šių metų rugsėjo 1 d.: 

-                        visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, nepaisant to, 
kokios yra šeimos pajamos, bus skiriami nemokami pietūs mokyklose be atskiro prašymo. 

-                        socialinę paramą mokiniams galės gauti ir mokiniai (ne vyresni kaip 21 
metų), kurie  mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas; 

-                        Klaipėdos mieste gyvenantys pradinukai (1 – 4 klasių 
mokiniai), patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo 
sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, galės gauti ir nemokamus 
pusryčius. 

 Jeigu priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų tėvai ar bendrai gyvenantys asmenys nori, 
kad vaikui būtų skirta ir kita socialinė parama mokiniams (pusryčiai, parama mokinio 
reikmenims įsigyti ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros 
poilsio stovyklose), dėl šios paramos skyrimo jie turi teikti prašymą gyvenamosios vietos 
savivaldybės administracijai, o skiriant paramą yra vertinamos mokinio šeimos pajamos. 

Nemokami pietūs (mokiniams nuo 3 klasės), parama mokinio reikmenims įsigyti 
ir maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio 
stovyklose (visiems mokiniams) gali būti skiriami, jeigu mokinio šeimos pajamos vienam 
asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 192 Eur. 

Nemokamas maitinimas (pietūs, maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų 
organizuojamose vasaros poilsio stovyklose bei nemokami pusryčiai (tik pradinukams) ir 
parama mokinio reikmenims įsigyti, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno 
gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo 
aktą, gali būti skiriami, jeigu pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 320 Eur dydžio: 

-        kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; 

-        šeimoje auga trys ir daugiau vaikų; 

-        mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus; 

-        mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, 
patiriantys socialinę riziką; 

-        šeima dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų 
dėl būtinų sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar 
nelaimingo atsitikimo (gaisro, stichinės nelaimės, nusikalstamos veiklos, nukentėjus dėl 
ekstremaliosios situacijos ir karantino, padarinių patyrus (patiriant) nepalankias 
ekonomines ir finansines pasekmes). 

              Vertinant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, į  šeimų, auginančių vaikus, pajamas 
neįskaitomos jų gaunamos išmokos vaikams ir išmokos, susijusios su COVID-19 pandemija. 
Taip pat apskaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų gaunamas pajamas nėra įskaitoma dalis 
(priklausomai nuo šeimos situacijos nuo 20 iki 40 procentų) darbinių (darbo užmokesčio), 



savarankiškai dirbančių asmenų gautų pajamų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar darbo 
paieškos išmokos.       
              Mokinio reikmenims įsigyti yra skiriama 80 Eur dydžio suma vienam mokiniui per 
kalendorinius metus. 
                  Prašymai dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti bus priimami iki spalio 5 
d., pateikus prašymus vėliau, ši parama nebus skiriama. Dėl nemokamo maitinimo galima 
kreiptis visus mokslo metus. 
                 
  Klaipėdos miesto gyventojai prašymus dėl socialinės paramos mokiniams gali 
teikti elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt  
 


