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Vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų) ar pilnametis 
mokinys kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savival-
dybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – 
į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją.

Dėl mokinio nemokamo maitinimo prašymą-paraišką galima 
pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi, administracijai.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų 
pradžios ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, galima kreiptis 
nuo liepos 1 dienos. 

Jei socialinė parama mokiniui būtina, bet mokinio tėvai, 
globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos, moky-
kla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos 
savivaldybės administraciją ir pateikia turimą informaciją, 
reikalingą socialinei paramai mokiniui skirti. Tokiu atveju šios 
paramos mokiniui prašo mokykla.

KUR KREIPTIS NORINT 
GAUTI SOCIALINĘ PARAMĄ? 

Mokiniai iš mažas pajamas gaunančių šeimų gali kreiptis dėl: 

√ nemokamo maitinimo, 

√ paramos mokinio reikmenims įsigyti. 

Socialinė parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo 
ugdymo, profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį moky-
toją) pagal bendrojo ar priešmokyklinio ugdymo programas.

Parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo 
ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat 
vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės 
finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta 
tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

KOKIĄ SOCIALINĘ PARAMĄ 
GALI GAUTI MOKINIAI?

FINANSAVIMAS
MOKYKLŲ
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Tėvams, kurie nutaria leisti vaikus į nevalstybinę mokyklą, reikia 
mokėti mokestį už ugdymą, papildomas paslaugas, kurios nusta-
tomos mokinio sutartyje su mokykla. Mokesčio dydį nustato 
mokyklos savininkas ir tai taip pat įformina sutartimi. 

Tėvai, kiti rėmėjai į mokyklos fondą savanoriškai gali pervesti 
2 proc. pajamų mokesčio sumos, kuriuos galima skirti pagal 
Labdaros ir paramos įstatymą. Mokykla turi paskelbti viešą atas-
kaitą, kam panaudojamos šios lėšos. 

Kai kurios nevalstybinės mokyklos turi solidarumo fondus, į 
kuriuos pervedamos mokinių tėvų ir rėmėjų aukos. Jie skirti 
mokiniams iš šeimų, turinčių finansinių sunkumų, paremti. Jei 
dėl sunkių materialinių sąlygų šeima negali sumokėti viso 
mokesčio, nevalstybinė mokykla gali daryti nuolaidą, trūksta-
mas lėšas kompensuodama iš šio fondo. Lėšos gali būti skiria-
mos remti aktyviems ar labai gerai besimokantiems mokiniams. 

Mokinio krepšelį  sudaro lėšos:

√ pedagogų, mokyklos vadovų, mokyklos bibliotekininkų atlyginimams,

√ psichologinei, specialiajai, socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti, 

√ vadovėliams ir mokymo priemonėms, 

√ pedagogų kvalifikacijai tobulinti,

√ neformaliajam švietimui – būreliams, klubams, studijoms ir pan. 
veiklai po pamokų,

√ mokinių pažintinei veiklai, 

√ profesiniam orientavimui, 

√ egzaminams administruoti, vykdyti ir vertinti, 

√ profesinės linkmės meninio ugdymo programos moduliams finansuoti, 

√ informacinėms kompiuterinėms technologijoms diegti ir naudoti, 

√ bendrąjį ugdymą teikiančių mokyklų išorės vertinimui 
organizuoti. 

Lėšų mokyklų statybai, remontui, mokymo įrangai atnaujinti ir kt. 
skiriama iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų. 

Už mokyklų remontą, atnaujinimo darbus tiesiogiai atsakingos 
savivaldybės. Jos taip pat skiria lėšų iš savo biudžetų.  

INVESTICIJOS Į MOKYKLAS

Mokinius, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, 
individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiu-
viniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.) aprū-
pina tėvai. Jei mokinys auga socialinės rizikos šeimoje, 
jis gali gauti paramą. Rinkiniai kiekvienam mokiniui 
sudaromi pagal jo individualius poreikius. 

Mokamos yra ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir ben-
drojo ugdymo mokyklose mokinių tėvų pageidavimu 
teikiamos papildomos paslaugos: pailgintos dienos 
grupės, popamokinė mokinių priežiūra, klubai, būreliai, 
stovyklos, ekskursijos ir kita. Mokesčio dydį nustato 
savivaldybė arba kitas mokyklos savininkas. 

Ikimokyklinukų tėvai prisideda prie vaikų išlaikymo 
darželiuose. Kiek ir už ką turi sumokėti tėvai, nustato 
savivaldybė arba kitas ikimokyklinės įstaigos savininkas. 
Savivaldybė (arba kitas savininkas, jei darželis yra 
nevalstybinis) mokestį šeimoms gali sumažinti. 

Neformalusis vaikų švietimas bendrojo ugdymo moky-
klose finansuojamas iš mokinio krepšelio lėšų. Mokinys 
dvi valandas per savaitę įvairius būrelius savo mokyklo-
je gali lankyti nemokamai. Mokyklos gali pasirinkti, ar 
šias valandas naudoti kiekvieną savaitę, ar, atsižvelgiant 
į veiklos pobūdį ir specifiką, naudoti jas kitu periodišku-
mu. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina 
neformaliojo švietimo veiklų poreikius ir, į juos atsi-
žvelgdama, siūlo vaikams įvairius būrelius. 

Vaikams, kurie lanko sporto, meno, muzikos ar kitas 
neformaliojo švietimo mokyklas, už paslaugas reikia 
mokėti. Mokesčio dydį nustato savivaldybė ar kitas 
mokyklos savininkas. Mokestis už neformalųjį vaikų 
švietimą gali būti mažinamas, atsižvelgiant į mokinių 
gabumus ir tėvų socialinę padėtį. 

UŽ KĄ MOKA TĖVAI

Valstybinėms ir savivaldybių mokykloms ūkio lėšų skiria valstybė 
ir savivaldybės iš savo biudžetų. Mokinio krepšelio lėšų šioms 
reikmėms negalima skirti. 
Mokyklos ūkio lėšos – tai atlyginimai aptarnaujančiajam persona-
lui, lėšos pastato eksploatacinėms išlaidoms padengti, pinigai 
šildymui, elektrai, kanceliarinėms prekėms.
Nevalstybinių mokyklų ūkį išlaiko savininkas, tam skiriama ir 
rėmėjų lėšų – tai turi būti nustatyta mokyklos įstatuose. Nevalsty-
binių tradicinių religinių bendruomenių mokyklų ūkiui išlaikyti 
lėšų skiria valstybė iš savo biudžeto. 

SAVIVALDYBIŲ IR KITŲ MOKYKLOS 
SAVININKŲ LĖŠOS – MOKYKLAI IŠLAIKYTI

MOKYKLOS FONDAS

Mokinių ugdymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo 
mokyklose yra nemokamas. Taikomas lėšų skyrimo vienam moki-
niui, arba mokinio krepšelio, principas: ugdymo lėšos skiriamos 
vienam sutartiniam mokiniui. Tai tikslinė valstybės dotacija, kurią 
gauna ir mokykloms paskirsto savivaldybės. Mokinio krepšelio 
lėšos negali būti perskirstomos kitoms, ne ugdymo, reikmėms. 

Krepšelio dydį nustato Vyriausybė. Mokinio krepšelis 2012 m. – 
3 310 Lt. Kaime gyvenančio mokinio ugdymui skiriama daugiau 
lėšų, nes kaimo mokyklose klasės yra mažesnės, todėl išlaidos – 
didesnės. Didesnį krepšelį turi ir mokyklos tautinės mažumos 
kalba, taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.  

VALSTYBĖS LĖŠOS: 
MOKINIO KREPŠELIS

NEVALSTYBINĖS MOKYKLOS

√ valstybės biudžetas, 

√ savivaldybių biudžetai, 

√ kitos lėšos (pvz., mokyklų fonduose kaupiama rėmėjų parama)

Mokinio krepšelio principu („pinigai seka paskui mokinį“) 
finansuojamos šios valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių 
mokyklų ugdymo programos: 
√ ikimokyklinio ugdymo (finansuojama dalis ugdymo progra-
mos – ne mažiau kaip 4 valandos per dieną),
√ priešmokyklinio ugdymo, 
√ pradinio ugdymo, 
√ pagrindinio ugdymo, 
√ vidurinio ugdymo, 
√ formaliojo švietimo programas papildantys ir mokinių 
saviraiškos poreikius tenkinantys šių programų moduliai. 

MOKYKLŲ 
FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 
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