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2020 m. sausio        d. Nr. T1-

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 18

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo 8 straipsnio 2

dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsniu, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio reikmenims

įsigyti tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d.

sprendimu Nr. T1-61 „Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio

reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. Tvarkos aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose,

profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją

(išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo

programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.“

1.2. pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.3. kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis)

valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje

nustatytą atvejį;“

1.3. pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.4. kuriems Lietuvos Respublikos civilio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko

laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.“

1.4. pakeisti 11 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„11. Pareiškėjas, deklaravęs gyvenamąją vietą Šilalės rajono savivaldybėje, o jeigu

gyvenamoji vieta nedeklaruota – gyvenantis Šilalės rajono savivaldybėje, dėl socialinės paramos

mokiniams skyrimo kreipiasi į šiuos Šilalės rajono savivaldybės administracijos padalinius:“

1.5. pakeisti 21.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„21.3. mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu paskutinį mokslo

metų ugdymo proceso mėnesį mokinys turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą pagal Įstatymo 5

straipsnį be atskiro prašymo-paraiškos nuo mokyklos organizuojamos vasaros poilsio stovyklos

pradžios. Jeigu teisė gauti nemokamą maitinimą pagal Įstatymo 5 straipsnį atsirado vėliau, mokyklų

organizuojamose vasaros poilsio stovyklose nemokamas maitinimas skiriamas pagal pareiškėjo

prašymą-paraišką nuo kitos dienos, kai buvo gauta informacija apie priimtą sprendimą dėl

socialinės paramos mokiniams skyrimo mokykloje.“

1.6. pakeisti 33.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„33.2. nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai

gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, per seniūnijas pagal Socialinės paramos skyriaus

sudarytus Paramos mokinio reikmenims mokėjimo dokumentus, išskyrus atvejį, kai atvejo

vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis

darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio

reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.“

Elektroninio dokumento nuorašas



2

1.7. pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Mokinys, patiriantis socialinę riziką, arba kai mokinį augina bendrai gyvenantys

asmenys, patiriantys socialinę riziką, mokinio reikmenimis aprūpinamas pagal gyvenamąją vietą

seniūnijoje, kurioje gyvena, išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo

vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis,

patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine

forma.“

1.8. pakeisti 35 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„35. Jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys

asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejį, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis

atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su

asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti

pinigine forma, paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimas organizuojamas:“

2. Paskelbti sprendimą Šilalės rajono savivaldybės svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų

registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos Regionų

apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda).

Savivaldybės meras



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

                                                                                                                                              

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D.

SPRENDIMO NR. T1-61 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS

MOKINIAMS IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas ir paramos mokinio

reikmenims įsigyti tvarkos aprašas keičiami siekiant suderinti su priimtais Lietuvos Respublikos

teisės aktais.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimas. 

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos

mokiniams įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 10 straipsnio 3 dalimi, 12 straipsniu. Lietuvos

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių

pakeitimo įstatymas. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nauja

redakcija nuo 2020-01-01.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis,

kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Teikiama socialinė parama: mokinių nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, maitinimas

mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), parama mokinio reikmenims įsigyti Šilalės

rajono savivaldybės mokiniams. Nauja nuostata, kad jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba

mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, kai atvejo vadybininkas,

koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas,

dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims

įsigyti teikti pinigine forma. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir paramos mokinio

reikmenims įsigyti tvarkos aprašas atitiks įstatymo pakeitimo nuostatas.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

Teisės aktų keisti nereikės.

Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė                                                  2020-01-21      Alvyda Urbonienė                          
(pareigos) (parašas, data)                    (vardas, pavardė)



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

1 priedas

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D.

SPRENDIMO NR. T1-61 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS

MOKINIAMS IR PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Alvyda Urbonienė
(Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas)

Eil.

Nr.
Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos

konkrečios teisės akto

projekto ar kitų teisės aktų

nuostatos, pagrindžiančios

teigiamą atsakymą, arba

pateikiamos antikorupcinį

teisės akto projekto

vertinimą atliekančio

specialisto pastabos ir

pasiūlymai dėl korupcijos

rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto

pakeitimas, mažinantis

korupcijos riziką, arba

teisės akto projekto

tiesioginio rengėjo

argumentai, kodėl

neatsižvelgta į pastabą

Išvada dėl teisės

akto projekto

pakeitimų arba

argumentų, kodėl

neatsižvelgta į

pastabą

pildo teisės akto projekto

vertintojas

pildo teisės akto

projekto tiesioginis

rengėjas

pildo teisės akto

projekto vertintojas

1. Teisės akto projektas 

nesudaro išskirtinių ar 

nevienodų sąlygų 

subjektams, su kuriais 

susijęs teisės akto 

įgyvendinimas

  tenkina

  netenkina

2. Teisės akto projekte nėra 

spragų ar nuostatų, leisiančių

dviprasmiškai aiškinti ir 

taikyti teisės aktą

  tenkina

  netenkina

3. Teisės akto projekte 

nustatyta, kad sprendimą dėl 

teisių suteikimo, apribojimų 

nustatymo, sankcijų taikymo

ir panašiai priimantis 

subjektas atskirtas nuo šių 

sprendimų teisėtumą ir 

įgyvendinimą 

kontroliuojančio 

(prižiūrinčio) subjekto

  tenkina

  netenkina

4. Teisės akto projekte nustatyti

subjekto įgaliojimai (teisės) 

atitinka subjekto atliekamas 

funkcijas (pareigas)

  tenkina

  netenkina

5. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis 

sprendimo priėmimo 

kriterijų (atvejų) sąrašas

  tenkina

  netenkina
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6. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

priimant sprendimus 

taikomos išimtys

  tenkina

  netenkina

7. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų 

priėmimo, įforminimo tvarka

ir priimtų sprendimų 

viešinimas

  tenkina

  netenkina

8. Teisės akto projekte 

nustatyta sprendimų dėl 

mažareikšmiškumo 

priėmimo tvarka

  tenkina

  netenkina

9. Jeigu pagal numatomą 

reguliavimą sprendimus 

priima kolegialus subjektas, 

teisės akto projekte nustatyta

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto:

9.1. konkretus narių 

skaičius, užtikrinantis 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą;

9.2. jeigu narius skiria keli 

subjektai, proporcinga 

kiekvieno subjekto skiriamų 

narių dalis, užtikrinanti 

tinkamą atstovavimą 

valstybės interesams ir 

kolegialaus sprendimus 

priimančio subjekto veiklos 

objektyvumą ir skaidrumą;

9.3. narių skyrimo 

mechanizmas;

9.4. narių rotacija ir 

kadencijų skaičius ir trukmė;

9.5. veiklos pobūdis laiko 

atžvilgiu;

9.6. individuali narių 

atsakomybė

  tenkina

  netenkina

10. Teisės akto projekto 

nuostatoms įgyvendinti 

numatytos administracinės 

procedūros yra būtinos,

nustatyta išsami jų taikymo 

tvarka 

  tenkina

  netenkina

11. Teisės akto projekte 

nustatytas baigtinis sąrašas 

motyvuotų atvejų, kai 

administracinė procedūra 

netaikoma

  tenkina

  netenkina
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12. Teisės akto projektas nustato

jo nuostatoms įgyvendinti 

numatytų administracinių 

procedūrų ir sprendimo 

priėmimo konkrečius 

terminus

  tenkina

  netenkina

13. Teisės akto projektas nustato

motyvuotas terminų 

sustabdymo ir pratęsimo 

galimybes

  tenkina

  netenkina

14. Teisės akto projektas nustato

administracinių procedūrų 

viešinimo tvarką

  tenkina

  netenkina

15. Teisės akto projektas nustato

kontrolės (priežiūros) 

procedūrą ir aiškius jos 

atlikimo kriterijus (atvejus, 

dažnį, fiksavimą, kontrolės 

rezultatų viešinimą ir 

panašiai)

  tenkina

  netenkina

16. Teisės akto projekte 

nustatytos kontrolės 

(priežiūros) skaidrumo ir 

objektyvumo užtikrinimo 

priemonės

  tenkina

  netenkina

17. Teisės akto projekte 

nustatyta subjektų, su kuriais

susijęs teisės akto projekto 

nuostatų įgyvendinimas, 

atsakomybės rūšis 

(tarnybinė, administracinė, 

baudžiamoji ir panašiai)

  tenkina

  netenkina

18. Teisės aktų projekte 

numatytas baigtinis sąrašas 

kriterijų, pagal kuriuos 

skiriama nuobauda 

(sankcija) už teisės akto 

projekte nustatytų nurodymų

nevykdymą, ir nustatyta 

aiški jos skyrimo procedūra

  tenkina

  netenkina

19. Kiti svarbūs kriterijai

  tenkina

  netenkina

Teisės akto projekto 

tiesioginis rengėjas:
Socialinės paramos skyriaus 

vyr. specialistė Alvyda 

Urbonienė

Teisės akto               

projekto vertintojas:
Teisės  ir viešosios tvarkos 

skyriaus vyr. specialistas 

Martynas Remeikis
(pareigos) (vardas ir pavardė) (pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)  (parašas) (data)

______________
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