
Priminimas dėl nemokamo maitinimo mokiniams

Šeimos,  auginančios  priešmokyklinukus  ir  moksleivius  bei  susiduriančios su
finansiniais sunkumais, dėl mokinių nemokamo maitinimo gali kreiptis per visus mokslo metus.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pietus ugdymo įstaigoje ir maitinimą mokyklų
organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per
mėnesį yra mažesnės nei 192 eurai, o išimties atvejais, mažesnės nei 320 eurų. 

Išimties  atvejais nemokamas  maitinimas  (pietūs,  maitinimas vasaros  atostogų  metu
mokyklų  organizuojamose  vasaros  poilsio  stovyklose  bei  nemokami  pusryčiai  (tik
pradinukams)),  patikrinus  bendrai  gyvenančių  asmenų  ar  vieno  gyvenančio  asmens  gyvenimo
sąlygas  ir  surašius  buities  ir  gyvenimo  sąlygų  patikrinimo  aktą, gali  būti skiriami,  jeigu
pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 320 Eur dydžio: 

- kai motina ar tėvas vieni augina vaikus; šeimoje auga trys ir daugiau vaikų; 
- mokinys yra neįgalus arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra neįgalus;
-  mokinys  patiria  socialinę  riziką  arba  mokinį  augina  bendrai  gyvenantys  asmenys,

patiriantys socialinę riziką; 
- šeima dėl sunkios ligos, nelaimingo atsitikimo patyrė (patiria) papildomų išlaidų dėl būtinų

sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų, medicinos priemonių ir pan. ar nelaimingo atsitikimo (gaisro,
stichinės  nelaimės,  nusikalstamos veiklos,  nukentėjus dėl  ekstremaliosios situacijos  ir  karantino,
padarinių patyrus (patiriant) nepalankias ekonomines ir finansines pasekmes). 

Svarbu! Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, dalis su darbo santykiais susijusių
pajamų, nedarbo socialinio draudimo ir darbo paieškos išmokų (priklausomai nuo vaikų skaičiaus
ir šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 proc.).

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad jeigu nemokamus pietus gaunančių priešmokyklinukų,
pirmokų  ir  antrokų  tėvai  nori,  kad  vaikui  būtų  skirti  ir  pusryčiai  bei  (ar)  maitinimas  vasaros
atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jie turi pateikti  prašymą, o
skiriant paramą yra vertinamos mokinio šeimos pajamos. 

Klaipėdos  miesto  gyventojai  prašymus  dėl  nemokamo  maitinimo  kviečiami  teikti
elektroniniu  būdu per  Socialinės  paramos  šeimai  informacinę  sistemą  (SPIS)  svetainėje
www.spis.lt.

Asmenys, kurie neturi galimybės prašymų pateikti per informacinę sistemą SPIS, juos gali
pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui nuotoliniu būdu
– telefonu arba elektroniniu paštu. Pageidaujantiems prašymą pateikti  telefonu, prašymą užpildo
Socialinių išmokų poskyrio padalinių darbuotojas. Būtina išankstinė registracija. Dėl išankstinės
registracijos ir papildomos informacijos galima kreiptis:

 Tel. (8 46) 41 08 40 arba el. paštu parama.centras@klaipeda.lt Socialinės paramos
skyriaus padalinys Klaipėdoje, Vytauto g. 13, – pareiškėjams, gyvenantiems centrinėje ir šiaurinėje
miesto dalyje (nuo Kalotės iki Baltijos pr.);

 Tel. (8 46) 32 46 96, (8 46) 39 10 68 arba el. paštu  parama.filialas@klaipeda.lt 
Socialinės  paramos  skyriaus  padalinys  Klaipėdoje,  Laukininkų  g.  19A,  -  pareiškėjams,
gyvenantiems pietinėje miesto dalyje (nuo Baltijos pr. iki Rimkų gyvenvietės imtinai).

Užsiregistruoti  galima  ir  elektroniniu  būdu  Klaipėdos  miesto  svetainėje  adresu
http://registracija.klaipeda.lt.

Nesant galimybės kreiptis  nuotoliniu būdu,  pagal išankstinę registraciją  kontaktiniu
būdu Socialinės  paramos skyriaus padaliniuose priimami  tik  asmenys,  turintys  Galimybių
pasą. 
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Išsamesnę  informaciją  apie  paramą  mokiniams  galite  sužinoti  paskambinę  Socialinės
paramos skyriaus informacijos telefonais:

 Vytauto g. 13 – tel. ( 8 46) 41 08 40
 Laukininkų g. 19A – tel. (8 46) 32 46 96 ir (8 46) 39 10 68


