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MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 1. Mokinių aprūpinimo mokinio reikmenimis tvarkos aprašo (toliau –aprašas) paskirtis – 
nustatyti mokinio reikmenų rinkinių sudarymo bei šios paramos teikimo sąlygas, sprendimų dėl 
aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimo apskundimo sąlygas.  

2. Šis aprašas yra 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. 

3. Mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis administruoja Marijampolės savivaldybės 
administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyrius. 
 

II SKYRIUS 
MOKINIO REIKMENŲ RINKINIŲ SUDARYMAS IR JŲ KAINOS NUSTATYMAS 

 
 4 Mokinio reikmenys susideda: 
 4.1. Individualios mokymosi priemonės: 
 4.1.1. kanceliarinės prekės: 
 4.1.1.1. pieštukai; 
 4.1.1.2. rašikliai; 
 4.1.1.3. flomasteriai; 
 4.1.1.4. žymekliai; 
 4.1.1.5. tušas; 
 4.1.1.6. rašalas ir rašalinės kapsulės; 
 4.1.1.7. sąsiuviniai; 
 4.1.1.8. popierius; 
 4.1.1.9. kartonas; 
 4.1.1.10. liniuotės; 
 4.1.1.11. trikampiai; 
 4.1.1.12. matlankiai; 
 4.1.1.13. drožtukas; 
 4.1.1.14. trintukai; 
 4.1.1.15. klijai; 
 4.1.1.16. dažai (akvarelė, guašas); 
 4.1.1.17. pastelės; 
 4.1.1.18. kreida; 
 4.1.1.19. teptukai; 
 4.1.1.20. žirklės; 
 4.1.1.21. penalas; 
 4.1.1.22. skaičiuotuvas; 
 4.1.1.23. piešimo priemonės; 
 4.1.1.24. braižymo priemonės; 
 4.1.1.25. segtuvai; 
 4.1.1.26. įdėklai; 
 4.1.1.27. įmautės; 
  4.1.1.28. plastilinas; 



 

 4.1.1.29. modelinas; 
 4.1.2. Kuprinė; 
 4.1.3. Pratybų sąsiuviniai; 
 4.1.4. Atlasai; 
 4.1.5. Kontūriniai žemėlapiai; 
 4.1.6. Pasiekimų ar pažymių knygelės; 
 4.1.7. Aplankalai sąsiuviniams ir knygoms; 
 4.1.8. Sportinė apranga ir avalynė; 
 4.1.9. Dėlionė; 
 4.1.10. Kitos būtiniausios mokiniui ugdyti reikalingos priemonės (didelės atminties diskeliai 
ir kt.); 
 4.2. Drabužiai; 
 4.3. Avalynė. 

5. Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 1,5  
bazinės socialinės išmokos dydžio suma vienam mokiniui per kalendorinius metus. 
  6. Jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys,  
patiriantys socialinę riziką, individualios mokymosi priemonės į mokinio reikmenų rinkinius 
įtraukiamos vadovaujantis šio aprašo 4 punkte patvirtintu individualiųjų  mokymosi priemonių 
sąrašu. Mokinio reikmenų rinkiniai kiekvienam mokiniui sudaromi pagal jo individualius poreikius, 
atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų auginamų vaikų skaičių, jų jau turimus mokinio 
reikmenis ir vadovaujantis šiuo aprašu.   

III SKYRIUS 
APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TEIKIMAS 

 
 7. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama pagal mokinio gyvenamąją vietą. 

8. Parama mokinio reikmenims įsigyti teikiama: 
8.1. pinigais, pervedant į pareiškėjo asmeninę sąskaitą ; 
8.2. nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę  riziką arba  mokinį  augina  bendrai  

gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. 
9. Rekomenduojant klasės auklėtojui, socialinę riziką patyrusiam pilnamečiui mokiniui arba 

kai pilnametį mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išmoka 
mokinio reikmenims įsigyti gali būti pervedama į jo asmeninę sąskaitą.  
 10. Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto departamento Finansų 
skyrius, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pagal šio aprašo 8.2 
punktą skirtas lėšas perveda į mokyklą, kurioje mokinys mokosi. Mokykla, vadovaudamasi šio 
aprašo 4-6 punktais sudaro mokinio reikmenų rinkinius ir aprūpina jais mokinius. 
 11. Nepanaudotas lėšas mokyklos grąžina Marijampolės savivaldybės administracijos 
Finansų ir biudžeto departamento Finansų skyriui.  
 12. Mokyklos teikia Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto 
departamento Finansų skyriui ataskaitas apie suteiktą socialinę paramą mokiniams. 
 13. Patyrusius socialinę riziką mokinius arba mokinius, kuriuos augina bendrai gyvenantys 
asmenys, patiriantys socialinę riziką, deklaravusius gyvenamąją vietą ir gyvenančius Marijampolės 
savivaldybėje, tačiau besimokančius kitų savivaldybių mokyklose, mokinio reikmenimis aprūpina 
gyvenamosios vietos seniūnijos socialiniai darbuotojai. 
 

IVSKYRIUS 
 SPRENDIMŲ DĖL APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS SKYRIMO 

APSKUNDIMAS 
 14. Sprendimas dėl aprūpinimo mokinio reikmenimis skyrimo gali būti skundžiamas  
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 
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