
TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO 

DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 1 D. SPRENDIMO 

NR. T1-75 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TELŠIŲ RAJONO 

MOKYKLOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO“ PAKEITIMO 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1. SPRENDIMO INICIATORIUS 

Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius. 

 2. SPRENDIMO PROJEKTO RENGĖJAS 

Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vyriausioji specialistė Adelė Vosylienė.  

3. SPRENDIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Telšių rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-75 „Dėl socialinės paramos mokiniams Telšių rajono 

mokyklose teikimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“ (toliau – Tvarka) parengtas pasikeitus Lietuvos 

Respublikos Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 5, 10, 11, 12, 13 ir 15 straipsniams 

(toliau – Įstatymas). Pakeitimai įsigalioja nuo 2021 m. liepos 1 d. 

Esminiai Tvarkos pakeitimai inicijuojami dėl Įstatymo pakeitimo. 

Įstatymo pakeitimai numato teisę į socialinę paramą mokiniams, kurie mokosi pagal 

suaugusiųjų ugdymo programas iki 21 metų, todėl keičiamas Tvarkos 3.1 papunktis ir Tvarka 

papildoma 17.13 papunkčiu. Pagal dabar galiojančias Įstatymo nuostatas socialinė parama 

mokiniams, besimokantiems pagal suaugusiųjų programas neskiriama. 

Keičiamas Tvarkos 11 punktas dėl nemokamų pusryčių skyrimo, patikslinta nemokamų 

pusryčių gavėjų grupė, nemokami pusryčiai skiriami patiriantiems socialinę riziką, kai teikiama 

socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslauga. Gavėjų skaičius dėl šio pataisymo 

nesikeis, tačiau patikslinimas reikalingas, nes sąvoka „patiriantys socialinę riziką“  taikoma plačiai, 

susidarius sudėtingesnei situacijai šeimoje teikiamos kitos socialinės paslaugos, pav. transporto 

organizavimas, psichologo pagalba, tarpininkavimas, kitos bendrosios socialinės paslaugos ir t. t. 

Keičiamas Tvarkos 13 punktas, nes nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. teisę į nemokamus pietus įgis 

mokinai, kurie mokosi mokyklose pagal pradinio ugdymo programą antroje klasėje, nevertinant 

pajamų. Taip pat Tvarka papildoma 15.2 papunkčiu bei 16.1 papunkčiu, nes nebereikės tėvams, 

įtėviams ir globėjams teikti prašymų, kai nemokami pietūs priklausys nevertinant pajamų. Mokyklos 

pateiks suformuotus sąrašus. Tėvai, įtėviai ar globėjai galės atsisakyti gauti šią paramą, jei ji nėra 

būtina, arba informuoti mokyklą apie atsiradusį poreikį.  

Dėl Tvarkoje papildyto 15.2 papunkčio pakeista sekančių papunkčių numeracija, buvusius 15 

punkto 15.2–15.12 papunkčius laikyti atitinkamai 15.3–15.13 papunkčiais. 

Pakeistas Tvarkos 15.3 papunktis (buvęs 15.2 papunktis), nes ne visi gavėjai teiks prašymus, 

t. y. išskirti 15.2 papunktyje numatyti gavėjai bei papunktis papildytas, nurodant kokius duomenis ir 

dokumentus reikia pateikti.   



Pakoreguoti Tvarkos 15.4 papunktyje (buvęs 15.3 papunktis) kai kurie žodžiai derinant su 

Įstatymo nuostatomis bei patikslinta kokius duomenis reikia pateikti, kai prašymas teikiamas per 

atstovą. 

Pakeistas Tvarkos 15.6 papunktis (buvęs 15.5 papunktis), nes pakeitus Tvarkos numeraciją, 

keičiasi Tvarkos papunktyje paminėtas 15.5 papunkčio numeris (buvo 15.4).  

Dėl Tvarkoje papildyto 16.1 papunkčio pakeista sekančių papunkčių numeracija, buvusius 16 

punkto 16.1–16.7 papunkčius laikyti atitinkamai 16.2–16.8papunkčiais. 

Pakeisti Tvarkos 16.2.1  ir 16.2.2 (buvęs 16.2.1) papunkčiai siekiant suderinti su Įstatyme 

patikslinta nuostata dėl nemokamo maitinimo skyrimo laikotarpio, t. y. nuo mokslo metų pradžios iki 

mokslo metų ugdymo proceso pabaigos bei patikslinta dėl IV gimnazijos klasės mokinių, jiems 

maitinimas bus skiriamas iki brandos egzaminų sesijos pabaigos.  

Pakeistas Tvarkos 16.5 papunktis (buvęs 16.4 papunktis), nes sprendimas bus priimamas ne 

tik skyrimo, bet ir socialinės paramos nutraukimo atveju. 

Pakeistas Tvarkos 16.8 papunktis (buvęs 16.7 papunktis), nes pakeitus Tvarkos numeraciją, 

keičiasi Tvarkos papunktyje paminėtas 16.5 papunkčio numeris (buvo 16.4). 

Patikslintas Tvarkos 17.3 papunktis, nurodant kokie duomenys turi būti įrašomi pažymoje, 

kurią ankstesnė mokykla išduoda naujajai mokyklai, kai mokinys keičia mokyklą ir yra gaunantis 

nemokamą maitinimą. 

Patikslintas Tvarkos 18.2 papunktis. Parama mokinio reikmenims nepinigine forma skiriama 

patiriantiems socialinę riziką, kai šeimai teikiama socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) 

atkūrimo paslauga. Gavėjų skaičius nesikeis. 

Tvarka papildoma 28.3.15 papunkčiu, kuriame numatoma, kad mokyklos privalo užtikrinti 

nemokamų pietų teikimą mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal 

pradinio ugdymo programą pirmoje ir antroje klasėje. 

 4. SPRENDIMO NEIGIAMOS PASEKMĖS 

Neigiamų pasekmių nenumatoma. 

 5. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACINIAI AKTAI, KURIUOS BŪTINA PAKEISTI ARBA 

PANAIKINTI, PRIĖMUS TEIKIAMĄ PROJEKTĄ  

Nėra. 

 6. BIUDŽETO LĖŠŲ POREIKIS 

Nėra.  

7. PRIE SPRENDIMO PRIDEDAMA 

 

Nėra. 

 8. SPRENDIMĄ ĮTEIKTI 



Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui, Telšių rajono 

savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui, Telšių rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Telšių socialinių paslaugų centrui. 

 

 9. SPRENDIMĄ SKELBTI TEISĖS AKTŲ REGISTRE 

Taip. 

 10.TEISĖS AKTŲ ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS 

Nėra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelė Vosylienė 

2021-05 


