
INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLŲ 

ORGANIZUOJAMOSE VASAROS POILSIO STOVYKLOSE 

 

 
Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 „Dėl socialinės 

paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ patvirtintu Socialinės paramos 

mokiniams teikimo tvarkos aprašu, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą mokyklų 

organizuojamose vasaros poilsio stovyklose: 
             1. jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam 

asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 

remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio; 

2.            jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP 

dydžiai, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir 

esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą 

šiais atvejais: 

2.1. ligos; 
2.2. nelaimingo atsitikimo; 
2.3. netekus maitintojo; 
2.4. kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); 
2.5. kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų; 
2.6. kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus. 
3.             jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP 

dydžio, patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir esant 

buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą, šiais 

išimties atvejais: 

1.      nelaimingo atsitikimo – nukentėjus nuo gaisro, padariusio žalą gyvenamajam būstui, 

kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją 

vietą ir jeigu tai yra vienintelis nuosavybės teise priklausantis gyvenamasis būstas (įvykus 

ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo dienos); 

2.      netekus maitintojo (ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius iki prašymo-paraiškos 

pateikimo dienos); 

3.      kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ir vienas iš bendrai 

gyvenančių asmenų (vienas iš tėvų ar vaikų) yra neįgalus; 

4.      kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, 

patiriantys socialinę riziką. 

  

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 30-

90/19 „Dėl mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžių 

nustatymo“ (2020 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 30-1276/20 redakcija) nustatytas 

mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti lėšų, skiriamų vienai dienai vienam 

mokiniui maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, dydis – 3,78 Eur. 
  

Dėl mokinių nemokamo maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje tėvai 

(globėjai) gali kreiptis nuo kalendorinių metų gegužės 1 dienos, pateikiant prašymą-

paraišką. Atskiras prašymas-paraiška nereikalingas, kai paskutinį mokslo metų ugdymo 

proceso mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą, išskyrus mokinius, kurie 

mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo 

programą pirmoje klasėje, kuriems nemokami pietūs skirti nevertinant pajamų. Mokinių, 



kuriems priklauso nemokamas maitinimas mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje, 

sąrašą galite matyti SPIS sistemoje Mokinių nemokamo maitinimo žurnale pasirinkę vieną iš vasaros 

mėnesių (2021 birželis, 2021 liepa, 2021 rugpjūtis) ir pasirinkę maitinimo tipą „Stovyklose“. 
  

  Prašymą-paraišką Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui galima 

teikti šiais būdais: 
- el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ; 
-  užsisakant paslaugą   www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 13. Socialinės 

paramos mokiniams skyrimas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/Socialines-paramos-

mokiniams-skyrimas). 
  

Mokinio (tėvai (globėjai) prašymą-paraišką (SP-11 forma) gali pateikti ir mokyklos, kurioje 

mokinys mokosi, administracijai. Mokyklos administracija gautą pareiškėjo užpildytą prašymą-

paraišką ne vėliau kaip kitą darbo dieną perduoda Socialinių išmokų skyriui paštu (adresu Kauno g. 

3, LT-01314 Vilnius)  arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (elektroninėmis priemonėmis 

teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas 

elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir 

nepakeičiamumą). Prašymo-paraiškos formą galima rasti  https://paslaugos.vilnius.lt/service-

list/Socialines-paramos-mokiniams-skyrimas . 
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