
 

 

 
ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMIS 

ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2008 m. birželio 26 d. Nr. TS-230 

Anykščiai 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 

2000, Nr.91-2832) 8 straipsnio 7 punktu ir Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2008, Nr.63-2382) 2 straipsnio 3 dalies 3 punktu , Anykščių 

rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a : 

1. Patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos 

aprašą (pridedama). 

2. Laikyti netekusiu galios Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 27 d. 

sprendimą Nr. TS-368 „ Dėl Anykščių rajono savivaldybės mokinių aprūpinimo mokinio 

reikmenimis tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

  

 

Meras Sigutis Obelevičius 

______________ 

 

 

 

 PATVIRTINTA 

Anykščių rajono savivaldybės tarybos  

2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr.TS-230 
 
2014 m. kovo 27 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo 

Nr. 1-TS-145 redakcija 

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS MOKINIO 

REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas 

(toliau – aprašas) reglamentuoja paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimo organizavimą, 

naudojant šiam tikslui valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams 

lėšas, savivaldybės biudžeto lėšas ir įstatymų numatyta tvarka gautas kitas lėšas. 

2. Šis aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio 

mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį 

mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo 

programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą ir gyvenamąją vietą 

deklaravusiems arba gyvenantiems savivaldybės teritorijoje. Šis aprašas netaikomas mokiniams, 

kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo 

ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas. 
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3. Mokinio reikmenys – individualios mokymosi priemonės (pratybų sąsiuviniai, 

skaičiuotuvai, rašymo, braižymo, piešimo ir kitos mokinio individualiai naudojamos mokymosi 

priemonės), sportinė apranga, avalynė, drabužiai ir kiti mokiniui ugdyti būtini reikmenys, kuriais 

mokiniai neaprūpinami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖ Į PARAMĄ MOKINIO REIKMENIMIS ĮSIGYTI 

 

4. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam 

iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 

valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio. 

5. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo 

metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.  
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

 

III. KREIPIMASIS DĖL PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI IR SPRENDIMO 

PRIĖMIMAS 

 

6. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo kreipiasi vienas iš mokinio tėvų ar kitų 

bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis 

mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas (toliau – pareiškėjas) gyvenamą vietą deklaravęs 

Anykščių rajono savivaldybėje arba faktiškai joje gyvenantis, užpildydamas Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą 

mokiniams formą ir pridėdamas reikalingus dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie 

bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą. Prašymas-paraiška 

pateikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau –

Socialinės paramos skyrius) ar skyriaus darbuotojui seniūnijoje. 

7. Šeštame punkte nurodyti asmenys priėmę prašymą-paraišką (prašymą) ir visus reikiamus 

dokumentus užregistruoja prašymo-paraiškos (prašymo) gavimo dieną. Jei pateikti ne visi reikiami 

dokumentai, informaciją apie trūkstamus dokumentus įrašo informaciniame lapelyje ir įteikia 

pareiškėjui. Trūkstamus dokumentus pareiškėjas turi pateikti ne vėliau kaip per mėnesį nuo 

prašymo-paraiškos (prašymo) pateikimo dienos. Tuo atveju, kai pajamos apskaičiuojamos pagal 

kreipimosi mėnesio pajamas, trūkstamus dokumentus pareiškėjas  turi pateikti ne vėliau kaip per du 

mėnesius nuo prašymo-paraiškos (prašymo) pateikimo dienos. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą 

nepateikia trūkstamų dokumentų, Socialinės paramos skyrius priima sprendimą neskirti paramos 

mokinio reikmenims įsigyti. 
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

 

8. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas prašymą-paraišką (prašymą) gali 

pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos, iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.  
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

 

9. Jei kreipimosi dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti metu bendrai gyvenantys asmenys 

ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia 6 punkte 

nurodytoms institucijoms laisvos formos prašymą paramai mokinio reikmenims įsigyti. 

10. Jei mokinio tėvai ar kiti bendrai gyvenantys pilnamečiai asmenys, globėjai (rūpintojai) 

nesikreipia dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti, mokykla (šiuo atveju paramos prašo mokykla) 

apie tai raštu informuoja Socialinės paramos skyrių ir pateikia turimą informaciją. Esant šioms 

aplinkybėms ar manant, kad pateikta neteisinga informacija, Socialinės paramos skyriaus 

darbuotojas patikrina bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir 

surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės 
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paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka. Tokiais atvejais šis aktas yra 

vienas iš dokumentų teisei gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti. 

11. Socialinės paramos skyrius tikrina pareiškėjo pateiktą informaciją ir administracijos 

direktorius ar jo įgaliotas asmuo, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų 

reikalingų dokumentų gavimo dienos, priima sprendimą dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti 

skyrimo. Pareiškėjas, kurio vaikas (pats pareiškėjas, jei parama skiriama jam) mokosi kito steigėjo 

mokykloje, dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Per tą laikotarpį sprendimo kopiją pateikiama: 

11.1 Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo 

skyrius), jei Anykščių rajono savivaldybės mokyklos mokiniui paskirta nepiniginė paramos 

mokinio reikmenims įsigyti forma. Švietimo skyrius apie priimtą sprendimą dėl paramos mokinio 

reikmenims įsigyti skyrimo informuoja rajono mokyklas ir sprendimo kopiją ne vėliau kaip per 3 

dienas perduoda mokykloms vykdymui.  

11.2. Anykščių rajono socialinių paslaugų centrui, jei paskirta nepiniginė paramos mokinio 

reikmenims įsigyti forma kito steigėjo įsteigtos mokyklos mokiniui. 

12. Pareiškėją dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo (neskyrimo ar nutraukimo) 

informuoja Socialinės paramos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo 

dienos. Jei parama neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. 

14. Nustačius, kad per laikotarpį, kurį mokiniui paskirta parama mokinio reikmenims įsigyti, 

pasikeitus aplinkybėms mokinys nebetenka teisės į šią paramą arba pareiškėjas yra pateikęs 

neteisingus duomenis apie gaunamas pajamas, bendrai gyvenančius asmenis ar kita, priimamas 

sprendimas dėl ankstesnio sprendimo nutraukimo ir informuojamas sprendimą vykdantis asmuo.  

 

IV. APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS ORGANIZAVIMAS 

 

15. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal mokinio gyvenamą vietą.  

16. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama: 

17.1. pinigais. 

17.2. nepinigine forma (nuperkant mokinio reikmenis), jeigu mokinys patiria socialinę riziką 

arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. 
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

 

18. Jei mokiniui skiriama piniginė parama mokinio reikmenims įsigyti, Socialinės paramos 

skyrius suformuotą mokėjimo žiniaraštį perduoda Finansų ir apskaitos skyriui, kuris perveda 

piniginę paramą į pareiškėjo nurodytą sąskaitą. 
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

 

19. Jei mokiniui skiriama nepiniginė parama mokinio reikmenims įsigyti, aprūpinimas 

mokinio reikmenimis vykdomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka. 

20. Mokinio reikmenų pirkimą vykdo: 

20.1. mokyklos, jei nepiniginė paramos mokinio reikmenimis įsigyti forma paskirta 

Anykščių rajono savivaldybės įsteigtos mokyklos mokiniui; 

20.2. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, jei nepiniginė paramos mokinio 

reikmenims įsigyti forma paskirta kito steigėjo įsteigtos mokyklos mokiniui. 

21. Individualių mokinio reikmenų pirkimą vykdantys asmenys, gavę sprendimą dėl 

mokinio aprūpinimo mokinio reikmenimis, išsiaiškina su kiekvieno mokinio bendrai gyvenančiais 

asmenimis, kokias individualias mokymo priemonės mokinys jau turi ir, atsižvelgdami į prioritetus, 

sudaro šių priemonių, sportinės aprangos ir avalynės bei kitų mokiniui ugdyti reikalingų 

individualių mokinio reikmenų sąrašą.  

22. Mokinio reikmenų perdavimas pareiškėjams įforminamas perdavimo-priėmimo aktu. 

 

V. PAJAMŲ SOCIALINEI PARAMAI MOKINIAMS GAUTI APSKAIČIAVIMAS IR 

MOKINIO REIKMENIMS SKIRIAMŲ LĖŠŲ DYDIS  
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22. Bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens vidutinės mėnesio pajamos 

socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos: 

22.1. pagal 3 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams 

mėnesio pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 

gyventojams įstatymo 17 straipsnyje; 

22.2. pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš 

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

asmenų sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė. 

23. 22.2 punkte nurodyta tvarka netaikoma, jei per 3 kalendorinius mėnesius, praėjusius iki 

kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio, buvo gauta vienkartinė išmoka (premija, 

vienkartinė netekto darbingumo kompensacija, išeitinė išmoka, išmokėta nutraukus darbo sutartį, 

išeitinė išmoka atleidžiamam iš pareigų valstybės tarnautojui ir kitos faktiškai gautos vienkartinės 

pajamos, išskyrus kompensaciją už nepanaudotas atostogas) ar iš karto už 2 ir daugiau kalendorinių 

mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos išmokos. 

24. Skaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, neįskaitomos jų globojamų ar 

rūpinamų vaikų pajamos. Vaikai, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta globa ar rūpyba, į 

bendrai gyvenančių asmenų, kurie paskirti globėjais ar rūpintojais, sudėtį neįskaitomi. Kai vaiko 

laikinoji globa ar rūpyba nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, 

globojamiems ar rūpinamiems vaikams socialinė parama mokiniams skiriama įvertinus vaiko, jo 

tėvų ir kitų bendrai gyvenančių asmenų pajamas. 

25. Jei bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę 

paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams 

įstatymą, bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamos socialinei paramai 

mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant 

piniginę socialinę paramą, įskaitant paskirtos socialinės pašalpos dydį, išskyrus papildomai 

paskirtos socialinės pašalpos dydį, ir neįskaitant būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir 

karšto vandens išlaidų kompensacijų dydžio. 
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

 

26. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 1,5  

bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.  
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

  

VI. APSKAITA, ATSKAITOMYBĖ, LĖŠŲ PLANAVIMAS 

 

27. Mokyklos, Anykščių rajono socialinių paslaugų centras vykdę mokinių aprūpinimą 

mokinio reikmenimis nepinigine forma, iki kalendorinių metų spalio 25 d. pateikia: 

27.1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriui (toliau – 

Finansų ir apskaitos skyrius) ataskaitas apie panaudotas lėšas vadovaudamosi Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 patvirtintu 

Duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu; 
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 

 

27.2. Švietimo skyriui Paramos mokinio reikmenimis išdavimo žurnalus, kuriuose nurodo 

informaciją (gavėjo vardas, pavardė, gimimo data, suma, vaiko vardas, pavardė, atžyma apie 

išdavimą, parašas) apie suteiktą paramą mokinio reikmenimis. 

28. Finansų ir apskaitos skyrius apie panaudotas lėšas mokinių aprūpinimui mokinio  

reikmenimis atsiskaito, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 patvirtintu Duomenų apie suteiktą socialinę 

paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašu.  
2016 m. balandžio 28 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-TS-140 redakcija 
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29. Švietimo skyrius pagal Savivaldybėje nustatytą tvarką planuoja lėšų poreikį paramai 

mokinio reikmenims įsigyti finansuoti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) 

ateinantiems metams iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 20 dienos, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-283 

patvirtintu Duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo 

tvarkos aprašu. 

 

VII. NETEISĖTAI GAUTOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IŠIEŠKOJIMAS 

 

30. Pareiškėjas, nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus gauti socialinę 

paramą mokiniams, ir dėl to neteisėtai ją gavęs, privalo šią paramą suteikusiai institucijai grąžinti 

neteisėtai gautos paramos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos socialinės 

paramos mokiniams dydžio piniginės lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka 

31. Dėl institucijų kaltės neteisėtai suteiktos socialinės paramos mokiniams dydžio piniginės 

lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.  

________ 


