PATVIRTINTA
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-114
MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis įsigyti tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos
aprašas) nustato paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo sąlygas ir šios paramos organizavimą
Šiaulių rajono savivaldybėje.
2. Šis Tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose,
profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo tiekėją
(išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – Mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas
Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.
3. Tvarkos aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo
programas ir mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo
programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio
reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka yra nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa
(rūpyba).
II SKYRIUS
PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI SKYRIMAS
4. Kreipimosi dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti sąlygas nustato Šiaulių rajono
savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) patvirtintas Kreipimosi dėl socialinės paramos
mokiniams tvarkos aprašas.
5. Parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama iki mokslo metų pradžios arba mokslo metais,
bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.
III SKYRIUS
PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TEIKIMAS
6. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama:
6.1. pinigais, pervedant juos pareiškėjui į jo nurodytą asmeninę banko sąskaitą;
6.2. nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai
gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės
socialinių paslaugų centro pateikta informacija.
7. Jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys,
patiriantys socialinę riziką, mokinio reikmenų įsigijimu ir individualių rinkinių sudarymu rūpinasi
Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ IR DUOMENŲ TEIKIMAS
8. Mokykla Šiaulių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija)
Socialinės paramos skyriui teikia duomenis paramos mokinio reikmenims lėšų poreikiui
apskaičiuoti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinta
duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo tvarka iki
kiekvienų kalendorinių metų balandžio 15 d.
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9. Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras, paramos mokinio reikmenims
įsigyti skyrimo laikotarpiu, teikia Savivaldybės administracijos seniūnijoms informaciją apie
seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravusius ir / ar gyvenančius mokinius patiriančius socialinę
riziką.
10. Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, vadovaudamasis ministro
patvirtinta duomenų apie valstybės biudžeto lėšų poreikį socialinei paramai mokiniams teikimo
tvarka, teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus ir
Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo patvirtintus duomenis apie:
10.1. lėšų poreikį paramai mokinio reikmenims finansuoti;
10.2. suteiktą paramą mokinio reikmenims įsigyti;
10.3. papildomai reikalingas ar numatomas nepanaudoti einamaisiais metais lėšas.
V SKYRIUS
SOCIALINĖS PARAMOS FINANSAVIMAS
11. Paramos mokinio reikmenims įsigyti išlaidų finansinę apskaitą vykdo Savivaldybės
administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius:
11.1. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius lėšas mokinio reikmenims
įsigyti perveda Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui, vadovaudamasis
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus paruoštu Savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu;
11.2. Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras Savivaldybės administracijos
Buhalterinės apskaitos skyriui teikia Biudžeto įvykdymo ataskaitą (teikiama ketvirčiui pasibaigus)
(Forma Nr. 2) iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos.
12. Parama mokinio reikmenims įsigyti finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios
tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.
13. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2
bazinių socialinių išmokų dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Valstybės biudžeto lėšų mokinio reikmenims įsigyti panaudojimo finansinę kontrolę
vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, Centralizuota vidaus audito tarnyba ir Lietuvos
Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos.
15. Aprašo pakeitimus ar naują redakciją tvirtina Savivaldybės taryba.
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