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Reaguodami į susidariusią situaciją dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, atvykimo į Lietuvos Respubliką, teikiame informaciją dėl

socialinės paramos mokiniams teikimo ukrainiečių šeimų vaikams.

Lietuvos  Respublikos  Socialinės  paramos  mokiniams  įstatymas  (toliau  – Įstatymas)

taikomas mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal bendrojo

ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose,  profesinio mokymo įstaigose,  ikimokyklinio

ugdymo įstaigose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla).

Įstatymu reglamentuota  socialinė parama mokiniams (mokinių nemokamas maitinimas  ir

parama mokinio reikmenims įsigyti)  skiriama nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu asmuo

gyvena Lietuvoje. Jeigu vaikas mokosi mokykloje, jis turi teisę į socialinę paramą mokiniams, kuri

skiriama tokia pačia tvarka kaip Lietuvos piliečiams.

Tai reiškia, kad ukrainiečių šeimos, auginančios mokyklinio amžiaus vaikus, kurie Lietuvoje

pradės lankyti mokyklą ir mokytis pagal priešmokyklinio ar bendrojo ugdymo programas, turi teisę

į  nemokamą maitinimą mokykloje  ir  paramą mokinio  reikmenims įsigyti.  Priešmokyklinukams,

pirmokams ir antrokams nemokamas maitinimas mokykloje skiriamas nevertinant šeimos pajamų

be atskiro kreipimosi, o parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas 3–12 klasių

mokiniams – vertinant šeimos pajamas. 

Pažymėtina,  kad, vertinant šeimos pajamas socialinei paramai mokiniams gauti (įskaitant

mokinių  nemokamą  maitinimą),  vidutinės  pajamos  vienam  asmeniui  apskaičiuojamos  pagal  3

kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jeigu bent

vieno iš  bendrai  gyvenančių  asmenų arba  vieno gyvenančio  asmens  pajamų šaltinis  ar  bendrai

Elektroninio dokumento nuorašas

https://socmin.lrv.lt/
mailto:post@socmin.lt


2

gyvenančių asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, nepasikeitė. Tačiau,

jeigu pasikeitė, tuomet pajamos skaičiuojamos pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams

mėnesio (einamojo mėnesio) pajamas. Daugeliu atvejų iš karo zonos Ukrainoje pasitraukusių šeimų

pajamų šaltinis  pasikeitė,  todėl  turėtų  būti  vertinamos einamojo  mėnesio  pajamos,  kurių,  dažnu

atveju,  jie  neturės  (pvz.,  jeigu  šeima,  atvykusi  į  Lietuvą,  kreipimosi  mėnesį  neturi  pajamų,

nemokamas maitinimas skiriamas iš nulinių pajamų).

Dėl  socialinės  paramos mokiniams, išskyrus,  kai  pajamos nevertinamos,  reikia  kreiptis į

savivaldybės administraciją pagal gyvenamąją vietą, o dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis

tiesiogiai į mokyklos administraciją. Todėl, pateikiant prašymą mokytis mokykloje, kartu gali būti

pateiktas  ir  prašymas gauti  nemokamą maitinimą.  Atkreiptinas  dėmesys,  kad,  jeigu  asmuo nėra

Lietuvos Respublikos pilietis (-ė) ir neturi asmens kodo, Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą

mokiniams SP-11 formoje nurodoma asmens gimimo data.

Pažymėtina, kad mokyklos administracija taip pat gali kreiptis į savivaldybės administraciją

dėl poreikio mokiniui teikti socialinę paramą mokiniams. Savivaldybės turi teisę surašyti buities ir

gyvenimo  sąlygų  patikrinimo  aktą,  kuris  yra  vienas  iš  dokumentų  teisei  į  socialinę  paramą

mokiniams nustatyti, ir juo vadovaudamosi skirti socialinę paramą mokiniams. 

Nuoširdžiai dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą ir rūpinimąsi nuo karinės agresijos

nukentėjusių ukrainiečių šeimų vaikais.

Pagarbiai

Grupės vadovė                                                          Svetlana Kulpina
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