
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 21 D. SPRENDIMO

NR. T-174 „DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS
TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. sausio 28 d. Nr. T-18
Šiauliai 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  18  straipsnio  1  dalimi  ir
Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  n  u s
p r e n d ž i a: 

Pakeisti Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-174 „Dėl Kreipimosi dėl
socialinės paramos mokiniams ir jos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.3. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis)

valstybės  arba  savivaldybės  finansuojamose  įstaigose,  išskyrus  Lietuvos  Respublikos  socialinės
paramos mokiniams įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį;“.

2. Pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„3.4.  mokiniams,  kuriems Lietuvos Respublikos civilinio  kodekso nustatyta  tvarka nustatyta

vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytą atvejį.“.
3. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:
„9. Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos

seniūniją,  o  jeigu  gyvenamoji  vieta  nedeklaruota,  į  savivaldybės  seniūniją,  kurioje  gyvena.  Dėl
Įstatymo  5  straipsnio  3  dalyje  nurodyto  atvejo  vienas  iš  mokinio  tėvų  (globėjų)  dėl  nemokamo
maitinimo gali kreiptis į Mokyklą, kurioje mokinys mokosi, užpildydamas patvirtintą prašymą-paraišką.
Šiuo atveju Mokykla patvirtintą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą  darbo dieną,  kai  buvo gautas
patvirtintas prašymas-paraiška, perduoda pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijai, jeigu
gyvenamoji  vieta  nedeklaruota,  savivaldybės  seniūnijai,  kurioje  gyvena,  arba  Savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriui.“.

4. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:
„16. Patikrinus bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir

surašius  buities  ir  gyvenimo  sąlygų  patikrinimo  aktą,  mokiniams  gali  būti  skiriamas  nemokamas
maitinimas (pietūs) išimties  atvejais  (ligos,  nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar
tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent
vienas iš  bendrai  gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis  asmuo yra neįgalus,  kai  mokinys patiria
socialinę  riziką  arba mokinį  augina bendrai  gyvenantys asmenys,  patiriantys  socialinę  riziką),  jeigu
vidutinės  pajamos  vienam  asmeniui  per  mėnesį  yra  mažesnės  kaip  2,5  valstybės  remiamų  pajamų
dydžio. Tam tikslui  gali  būti  panaudojama  iki  6 procentų  Įstatymo 4 straipsnio  2  dalies  1,  2  ir  4
punktuose numatytoms išlaidoms finansuoti  skirtų valstybės biudžeto lėšų dydžio suma. Nemokamo
maitinimo (pietų) skyrimas išimties atvejais svarstomas Šiaulių rajono savivaldybės socialinės paramos
mokiniams skyrimo išimties atvejais komisijoje.“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras              Antanas Bezaras
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