KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2016 m. balandžio 12 d. Nr. T-154
Kaunas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Kauno miesto
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo
patvirtinimo (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13
d. sprendimą Nr. T-439 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo
patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Savivaldybės meras

Visvaldas Matijošaitis

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 12 d.
sprendimu Nr. T-154
KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas reglamentuoja mažas pajamas turinčių bendrai gyvenančių asmenų
arba vieno gyvenančio asmens kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarką. Aprašas
taikomas mokiniams, kurie mokosi Kauno miesto savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) įsteigtose
bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose
ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo
ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar
priešmokyklinio ugdymo programą, išskyrus mokinius, kurie: mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo
programas; mokosi ir pagal bendrojo ugdymo ir pagal profesinio mokymo programas; yra
išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba Savivaldybės
finansuojamose įstaigose; kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos)
išmoka.
2. Pagal šį aprašą gali būti kreipiamasi dėl šios socialinės paramos mokiniams:
2.1.

mokinių

nemokamas

maitinimas

(pietūs,

maitinimas

mokyklose

organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose, pusryčiai arba pavakariai);
2.2. parama mokinio reikmenims įsigyti.
3. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos
mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr.
1770 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183
„Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“, kitais teisės aktais.
II SKYRIUS
KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS
4. Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas kreipiasi į Kauno miesto
savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus (toliau – Socialinės paramos skyrius)

specialistą seniūnijoje, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą. Jei pareiškėjas gyvenamosios
vietos nėra deklaravęs, dėl socialinės paramos jis kreipiasi į seniūniją pagal faktinę gyvenamąją
vietą.
5. Kreipdamasis dėl socialinės paramos mokiniams vienas iš mokinio tėvų ar
globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba
emancipuotas (toliau – pareiškėjas) užpildo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą
prašymą-paraišką ir kartu su asmens tapatybę patvirtinančiais dokumentais pateikia dokumentus,
patvirtinančius duomenis apie:
5.1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;
5.2. gaunamas pajamas. Skaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų pajamas,
neįskaitomos jų globojamų ar rūpinamų vaikų pajamos. Vaikai, kuriems įstatymų nustatyta
tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba, į bendrai gyvenančių asmenų, kuriems įstatymų nustatyta
tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba, į bendrai gyvenančių asmenų, kurie paskirti globėjais ar
rūpintojais, sudėtį neįskaitomi. Kai vaiko laikinoji globa ar rūpyba nustatyta tėvų prašymu dėl jų
laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, globojamiems ar rūpinamiems vaikams socialinė
parama mokiniams skiriama įvertinus vaiko, jo tėvų ir kitų bendrai gyvenančių asmenų pajamas.
Jeigu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą
pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, bendrai gyvenančių
asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos socialinei paramai mokiniams gauti
apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant piniginę socialinę
paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį, išskyrus papildomai paskirtos socialinės
pašalpos dydį, ir neįskaitant būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų
kompensacijų dydžio;
5.3. kitą socialinei paramai gauti būtiną informaciją.
Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jeigu informacija gaunama iš valstybės ir
žinybinių registrų ir valstybės informacinių sistemų.
6. Jei socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai)
nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja Savivaldybės
administraciją ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.
Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.
7. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys
asmenys arba vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos
Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas
pateikia mokyklos administracijai ar gyvenamosios vietos seniūnijai laisvos formos prašymą

socialinei paramai mokiniams gauti. Šiuo atveju pareiškėjui nereikia pildyti ir pateikti šio aprašo
5 punkte nurodytų dokumentų.
8. Nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo tvarka reglamentuojama Kauno
miesto savivaldybės tarybos patvirtintame Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos
apraše, o mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis – Paramos mokinio reikmenims įsigyti
tvarkos apraše.
9. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą
mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis ir pateikti prašymą ją skirti nuo
kalendorinių metų liepos 1 dienos iki rugpjūčio 20 dienos.
10. Kai pareiškėjas kreipiasi dėl nemokamo maitinimo skyrimo po rugpjūčio
20 dienos, sprendimas dėl maitinimo skyrimo priimamas per Socialinės paramos mokiniams
įstatymo nustatytą terminą, t. y. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų
dokumentų pateikimo dienos.
11. Kad mokinys būtų aprūpintas mokinio reikmenimis iki prasidedant mokslo
metams arba mokslo metų pradžioje, pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo kalendorinių metų
liepos 1 dienos, bet ne vėliau kaip iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.
12. Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą vasaros atostogų metu mokykloje
organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje, pareiškėjas prašymą gali pateikti nuo
kalendorinių metų gegužės 1 dienos, išskyrus Socialinės paramos mokiniams įstatymo 11
straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą atvejį, kai atskiras prašymas nereikalingas.
III SKYRIUS
PAREIŠKĖJO ATSAKOMYBĖ
13. Pareiškėjas privalo:
13.1. pateikti visą teisingą informaciją ir dokumentus, reikalingus teisei į socialinę
paramą mokiniams nustatyti;
13.2. informuoti apie pasikeitusias aplinkybes, turinčias įtakos teisei į socialinę
paramą mokiniams;
13.3. sudaryti Savivaldybės administracijai ar mokyklai galimybę patikrinti bendrai
gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas;
13.4. užtikrinti, kad mokiniui skirti pinigai mokinio reikmenims įsigyti būtų
naudojami pagal jų paskirtį.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Pareiškėjas, nuslėpęs duomenis ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus
socialinei paramai mokiniams gauti, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo grąžinti neteisėtai gautos
paramos dydžio lėšas. Jei pareiškėjas to nepadaro, neteisėtai gautos lėšos bus išieškotos įstatymų
nustatyta tvarka.
15. Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo gali būti skundžiamas
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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