DĖL NEMOKAMO MAITINIMO IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI
SKYRIMO TVARKOS
Mokinys turi teisę į nemokamus pietus ir vienkartinę piniginę paramą mokinio reikmenims
įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP
dydžio (nuo 2015-01-01 153 Eur).
Atsižvelgus į šeimos sąlygas ir progimnazijos rekomendaciją, kai mokinys auga socialinės
rizikos šeimoje, kai šeimoje nors vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) yra pensininkas ar neįgalus, kai
šeimoje auga neįgalus vaikas, kai šeima augina 3 ir daugiau vaikų, kai vaiką (-us) augina vienas iš
tėvų, nemokami pietūs mokiniui skiriami jeigu pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra
didesnės kaip 1,5 VRP dydžio (153 Eur), bet mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (nuo 2015-01-01
204 Eur).
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų
spalio 5 dienos. Mokinio reikmenims įsigyti nuo 2015-01-01 skiriama 45,6 Eur suma vienam
mokiniui per kalendorinius metus.
Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo
metų pradžios, galima kreiptis nuo liepos 1 d. iki liepos 10 d. ir nuo liepos 20 d. į raštinę.
Su savimi turėti šiuos dokumentus:
1. Pažymas apie pajamas (visų dirbančių šeimos narių pajamos už 3 paskutinius mėnesius);
2. Vaikų gimimo liudijimus ir jų kopijas;
3. Suaugusių šeimos narių asmens tapatybės korteles arba pasus (ir jų kopijas);
4. Santuokos liudijimą, ištuokos liudijimą, mirties liudijimą (ir jo kopiją);
5. Banko sąskaitos numerį, į kurią bus pervesta vienkartinė parama mokinio reikmėms įsigyti;
6. Pažymas apie:
a) Autorinį atlyginimą;
b) Valstybinės ir iš kitų žinybų gautos pensijos ar pensijų išmokas;
c) Dividendus;
d) Palūkanas;
e) Individualios veiklos pajamas, įskaitant pajamas, gautas verčiantis veikla pagal verslo
liudijimą ir individualios veiklos vykdymą (gali būti atšviesta iš žurnalo);
ė) Pajamas, gautas iš žemės ūkio veiklos ir teikiant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas;
f) Išmokas žemės ūkio veiklai (tiesioginės ir kompensacinės išmokos);
g) Pinigines lėšas, gautas vaikui (įvaikiui) išlaikyti (alimentai), išmokas iš Vaikų išlaikymo
fondo;
Kai vaikai mokosi skirtingose mokyklose, visus prašymus ir dokumentus galima pateikti
vienoje mokykloje, tačiau kiekvienam vaikui reikia pildyti atskirą prašymą.
Šeimos, kurios deklaravusios gyvenamąją vietą ne Šiauliuose, dėl socialinės paramos turi
kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.
Tvarkantis nemokamo maitinimo ir paramos mokymosi reikmenims įsigyti dokumentus, juos
galima pateikti naudojantis Socialinės paramos šeimai informacine sistema (http://www.spis.lt ).
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