
 

Socialinės paramos mokiniams ir mokinių vežimo į/iš mokyklos organizavimas  
Širvintų pradinėje mokykloje 

  

Pajamų socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiavimas. 
            Socialinė parama mokiniams skiriama vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  socialinės  
paramos  mokiniams įstatymu  ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. 
sprendimu Nr. 1-4 (ruošiamas naujas tarybos sprendimas). 
            Vidutinės mėnesio pajamos socialinei paramai mokiniams gauti apskaičiuojamos pagal 3 
kalendorinių mėnesių iki kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas arba 
pagal kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams mėnesio pajamas, jei bent vieno iš bendrai 
gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų 
sudėtis, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė. 
 
Kokią socialinę paramą gali gauti mokiniai? 
Priklausomai nuo gaunamų pajamų: 

1. Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir 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  (VRP) dydžio (183 Eur); 

2. Savivaldybės tarybos nustatytais atvejai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar 
vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą, 
jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (244 Eur); 

3. Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio 
(atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros 
atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 

Besimokantiems pagal pradinio ir priešmokyklinio ugdymo programą  mokiniams nemokamiems 
pietums skiriama 1,33 Eur per dieną. 
Mokinio reikmenims įsigyti skiriama 57 Eur suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.   
 
Socialinė parama neskiriama vaikams, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos 
(rūpybos) išmoka.  
 
Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams? 
             Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmėms įsigyti reikia kreiptis į Širvintų 
rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, 104 kabinetą arba į seniūniją 
(pagal deklaruotą gyvenamąją vietą). 
            Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo 
mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio 
reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos. 
 
Kuriam laikotarpiui skiriama socialinė parama mokiniams? 

1. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas: 
1.1 nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos; 

      1.2. pateikus prašymą mokslo metų eigoje – nuo informacijos apie priimtą sprendimą gavimo      
mokykloje kitos dienos iki mokslo metų pabaigos; 
      1.3. vasaros atostogų metu mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose. 



2. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo 
metais, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos. 

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo 
dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.  
 

Mokinių vežimas mokykliniais autobusais ir nemokykliniu transportu. 

Mokinių vežimas Širvintų pradinėje mokykloje organizuojamas vadovaujantis Širvintų 
rajono savivaldybės mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų 
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-252, Širvintų rajono mokinių 
vežimo organizavimo  ir važiavimo ne mokykliniu transportu išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu, 
patvirtintu Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. 1-253 ir 
Širvintų pradinės mokyklos mokinių vežimo mokykliniu autobusu ir nemokykliniu transportu 
tvarkos aprašu, patvirtintu Širvintų pradinės mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 2 d. įsakymu 
Nr. VI-37. 

Į pavežamų mokinių sąrašus įtraukiami mokiniai, kurie gyvena kaimuose ir miesteliuose 
toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos.  
Mokiniai į mokyklą ir atgal į namus gali būti vežami: 

1. mokykliniais autobusais; 
2. vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais; 
3. tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais;     
4. išimties atvejais, nesant galimybės mokinius vežioti į mokyklą mokykliniu autobusu, 

vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, vežami tėvų (globėjų, 
rūpintojų) transportu. 

Širvintų rajono savivaldybė kompensuoja išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems 
mokiniams darbo dienomis, važiuojantiems į mokyklą iki 40 kilometrų ir atgal mokinio 
pažymėjime nurodytu maršrutu, vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, 
tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais.  
Mokyklinių autobusų maršrutai ir grafikai yra patalpinti Širvintų pradinės mokyklos 
internetiniame puslapyje www.sirvintupm.lt  

Dėl klausimų, susijusių su mokinių nemokamu maitinimu, parama mokinio reikmėms ar 
važinėjimu, prašome kreiptis į socialinę pedagogę Jolantą Vilkienę mokykloje I korpuso II aukšte 
arba tel. 8 612 29281. 

 

 

                                        Informaciją parengė vyresnioji socialinė pedagogė Jolanta Vilkienė                                    


