
Svarbi  informacija mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams)  
 

 

Nemokamo maitinimo organizavimas: 
Nuo 2007 spalio 1d. nemokamas maitinimas vaikui skiriamas, kai vienam šeimos nariui tenka 

mažiau nei 1,5 MGL (525Lt.) per mėnesį.  

Dokumentus nemokamam maitinimui gauti galima tvarkytis ištisus metus, pablogėjus šeimos 

materialinei padėčiai.  

Paramai mokinio reikmėms įsigyti dokumentus reikia pateikti iki spalio 20 d. 

Nemokami pietūs vienam mokiniui per dieną – 4,68Lt.  

 

Norintiems gauti nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios ir paramą mokinio reikmenims 

įsigyti (156 Lt) dokumentus galima teikti nuo einamųjų metų liepos 1 d.  

 

Nemokamam maitinimui gauti mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) socialiniam pedagogui 

pateikia: 

 pažymėjimą (pažymėjimus) apie šeimos pajamas ir jų šaltinius už praėjusius tris mėnesius 

nuo teikimo datos; 

 duomenis apie šeimos narius (asmens kodus); 

 santuokos liudijimo kopiją; 

 mirties liudijimo kopiją; 

 ištuokos kopiją; 

 pažymas iš  antstolių kontoros  arba pareiškėjo paaiškinimą dėl gaunamų pajamų vaiko 

išlaikymui. 

 

Prašymas – paraška pildomas pas socialinį pedagogą (Nr. 221 kabinetas).  

 

 

Mokinių pavežėjimo organizavimas 

 

Važiavimo išlaidų kompensavimas (priemiestiniai autobusai) 

 Važiavimo išlaidos per mėnesį kompensuojamos mokiniams, mokyklų darbo dienomis 

važiavusiems į mokyklą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu. 

 Kompensuojamos tik ataskaitinio  mėnesio važiavimo išlaidos pagal pateiktus ataskaitinio 

mėnesio važiavimo bilietus (originalus). 

Važiavimo išlaidos kompensuojamos vienu iš šių būdų: 

 (1) mokinys perka važiavimo bilietus ir mėnesiui pasibaigus iki kito mėnesio 5 dienos 

pateikia juos socialiniam pedagogui; 

 mokinys iki kiekvieno mėnesio 20 dienos įstaigai pateikia prašymą gauti mėnesinį bilietą. 

Gavęs tokį bilietą mokinys nebeturi teisės naudotis (1) punkte nurodytu važiavimo išlaidų 

kompensavimo būdu. 

 Šiaulių miesto savivaldybės taryba T-316 2009 m. spalio mėn. 29 d. Sprendimas Dėl  

važiavimo išlaidų kompensavimo mokiniams ir vaikų globos įstaigose gyvenantiems 

vaikams taisyklių patvirtinimo. 

 

Labai prašome mokinių nevėluoti ir mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 5 

dienos pateikti važiavimo bilietus socialiniam pedagogui. 

 

 



Mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 

 

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagalbą teikia ir konsultuoja: 
 

Šiaulių II policijos komisariato Pietinė nuovada. Dainų 2, tel. 45-05-96 

 

Pedagoginė, psichologinė tarnyba. Pakalnės 6, tel.52-57-28, 52-30-42 

 

Dainų psichologinės pagalbos centras. Aido 18, tel. 41-66-42 

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius. Pakalnės 6, tel. vedėjas-59-62-35, inspektorius-59-63-06 

 

Socialinė rūpyba. Tel. 52-38-63, 52-37-94 

 

 

Rengė 

Aušra Apšegaitė, socialinė pedagogė 

2013-09-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


