Nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos jau gali teikti prašymus dėl socialinės paramos
mokiniams

Druskininkų savivaldybės administracija primena, kad nuo liepos 1 d. valstybės remiamos šeimos
jau gali teikti prašymus dėl nemokamo maitinimo mokykloje bei paramos mokinio reikmenims
įsigyti.
Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir vienkartinę 57 Eur dydžio išmoką mokinio reikmenims
įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui
per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (153 Eur).
Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo
įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją pagal bendrojo ugdymo
programas ar priešmokyklinio ugdymo programą.
Prašymą pateikti gali vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų
(rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas.
Prie prašymo pridedama pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius iki kreipimosi dėl socialinės
paramos mokiniams mėnesius arba kreipimosi mėnesio) ir priklausomai nuo aplinkybių kiti reikalingi
socialinei paramai mokiniams gauti dokumentai.
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki spalio 5 d., dėl nemokamo
maitinimo - visus mokslo metus.
Dėl socialinės paramos mokiniams reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės
administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvenama,
administraciją. Druskininkų savivaldybėje prašymai teikiami Socialinės paramos skyriuje (108 kab.),
seniūnijose ir internetu Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje www.spis.lt
Dėl nemokamo maitinimo pareiškėjas gali pateikti prašymą-paraišką (prašymą) ir mokyklos, kurioje
mokinys mokosi, administracijai. Šiuo atveju mokykla prašymą perduoda pareiškėjo deklaruotos
gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, –
savivaldybės, kurioje gyvena, administracijai
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.
Išsamiau
apie
tai
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/tSqgziMsqR
Pakeitus mokyklą, mokiniui nemokamas maitinimas naujoje mokykloje pradedamas teikti nuo pirmos
mokymosi joje dienos. Ankstesnė mokykla pateikia pažymą apie mokinio teisę gauti nemokamą
maitinimą ir informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją apie tai, kad mokinys
pakeitė mokyklą.
Išsamesnė informacija teikiama Socialinės paramos skyriuje, tel. (8 313) 52 543, el. p.
parama@druskininkai.lt, Leipalingio seniūnijoje, tel. (8 313) 43 369 ir Viečiūnų seniūnijoje, tel. (8 313)
47 918.

