
Parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų 
 

Paslaugos aprašymas. Maisto produktų ir higienos prekių paramos veiklą organizuoja Europos 

pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas. Vadovaujančia institucija paskirta LR Socialinė 

apsaugos ir darbo ministerija. Europos socialinio fondo agentūra paskirta tarpine, tvirtinančia 

institucija ir institucija, atsakinga už Fondo lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą. Už 

paramos išdavimą Kauno rajone yra atsakingi Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, Kauno 

rajono savivaldybės administracija ir SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centras. Paramą maistu 

gali gauti Kauno rajono gyventojai, kurių vidutinės pajamos per mėnesį neviršija 1,5 dydžio 

valstybės remiamų pajamų (VRP) tai yra 183 eurų per mėnesį, išskirtinais atvejais, kai vidutinės 

mėnesio pajamos yra didesnės nei 1,5 VRP dydžio, bet neviršija 2,2 VRP tai yra 268 eurų per 

mėnesį.  

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo seniūnijai pagal savo gyvenamąją 

vietą: Kauno rajono gyventojas, norintis gauti paramą, atvykęs į seniūniją užpildo nustatytos 

formos prašymą, kuriame nurodomi duomenys apie bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklos 

pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją. Seniūnijos tsakingi 

darbuotojai patikrina pateiktus duomenis ir informuoja gyventoją apie paramos skyrimą. 

Gyventojo prašymas galioja vienus kalendorinius metus, t. y. nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki 

gruodžio 31 d. Asmuo, nepateikęs prašymo metų pradžioje arba pasikeitus asmens situacijai metų 

eigoje, prašymą paramai gauti gali pateikti bet kuriuo kitu metu, tačiau toks prašymas taip pat galios 

iki tų metų pabaigos. 

Mokėjimas už paslaugą: paslauga teikiama neatlygintinai 

Paslaugos teikimą reglamentuoja: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 15 d. nutarimas Nr.177 „Dėl Lietuvos 

dalyvavimo maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims bendrijoje 

programoje“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-313 

„Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų 

aprašo Nr.2, patvirtinimo“ 

Kontaktiniai duomenys: 

1.Kauno rajono seniūnijos 

2. SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų skyriaus socialinė 

darbuotoja Liucija Gadliauskienė, Ežero g. 23, Kaunas, tel. (8 37) 32 81 95, 8 62095171, el. p. 

socdarbuotojas@kaunorspc.lt 

 
 
 
 
 
 

https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/
https://www.priimk.lt/data/public/uploads/2017/05/a1-224_1priedas.docx
https://www.priimk.lt/data/public/uploads/2017/05/a1-224_1priedas.docx
https://www.krs.lt/savivaldybe/seniunijos/



