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DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO  

 

 

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymu, Anykščių rajono savivaldybės ir jos teritorijoje įsteigtų nevalstybinių mokyklų mokinių 

nemokamo maitinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-15 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių nemokamo 

maitinimo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Anykščių rajono savivaldybės paramos 

mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 

m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-86 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio 

reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“, prašymai dėl socialinės paramos mokiniams 

(mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti) priimami kasmet nuo liepos 

1 d.  

Prašymą vienas iš vaiko tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis 

mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos 

iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą gali pateikti Anykščių rajono savivaldybės įsteigtos 

mokyklos, kurioje mokosi, atsakingam darbuotojui arba Anykščių rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriui (J. Jablonskio g. 32, Anykščiai), ar socialinio darbo 

organizatoriams seniūnijose, taip pat elektoriniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą 

www.spis.lt.  

Pažymime, kad mokiniai, kurie mokosi mokykloje pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus 

nevertinant gaunamų pajamų. Ugdymo įstaigos iki rugpjūčio 20 d. sudaro, patvirtina ir pateikia 

(tiesiogiai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu) 

Socialinės paramos skyriui aukščiau minėtų mokinių sąrašą. Mokyklos administracija sąrašą įkelia į 

Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą SPIS. 

Taip pat informuojame, kad mokyklos administracija, gavusi informaciją iš mokyklos 



pedagogų, socialinių pedagogų ir (ar) bendruomenės atstovų apie tai, kad socialinė parama mokiniui 

galimai reikalinga, bet mokinio tėvai ar kiti bendrai gyvenantys asmenys nesikreipė dėl socialinės 

paramos mokiniams, informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją dėl 

poreikio įvertinti bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir teikti 

socialinę paramą mokiniams.  

Siekiant užtikrinti savalaikį nemokamo maitinimo teikimą bei aprūpinimą mokinio 

reikmenimis, prašome laikytis numatytos prašymų-paraiškų socialinei paramai mokiniams gauti 

priėmimo tvarkos (pridedama). Mokyklų direktoriai turi užtikrinti, kad atsakingi už socialinės 

paramos mokiniams prašymų priėmimą mokyklų darbuotojai su Socialinės paramos skyriaus 

atsakingais darbuotojais susiderintų prašymų priėmimo laiką ir informuotų moksleivių tėvus. 

PRIDEDAMA. Prašymų-paraiškų socialinei paramai mokinimas gauti priėmimo tvarka, 2 

lapai.  

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                       Ligita Kuliešaitė 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aistė Vronevskienė, tel. (8 381) 51 165, el. p. aiste.vronevskiene@anyksciai.lt 


