Projektas
PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS STUDIJŲ RĖMIMO FONDO
2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. TPakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punktu ir 16
straipsnio 2 dalies 38 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės socialinę studijų rėmimo fondo 2019 metų
programą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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PATVIRTINTA
Pakruojo savivaldybės tarybos
2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. TPAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖ STUDIJŲ RĖMIMO FONDO
2019 METŲ PROGRAMA
I. ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ
Sparčios permainos šalies ekonomikoje, politikoje, socialinėse sferose keičia visuomenės
požiūrį ir vertybes. Paaugliai ir jaunimas dėl savo amžiaus ypatybių yra labiausiai pažeidžiama
visuomenės dalis: dėl pomėgio rizikuoti, išbandyti tai, kas nauja, nepatirta, kas draudžiama.
Jaunystė – tai asmenybės psichinių, dvasinių ir fizinių galių formavimosi laikotarpis. Kaip tik šiame
etape, kaip nurodo Jungtinių Tautų Vaikų teisių konvencija, turime užtikrinti ir garantuoti vaikui
kiek įmanoma geriausią gyvenimo pradžią, palaikymą ir supratimą.
Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, plinta rūkymas, alkoholio ir kitų svaigalų vartojimas bei
piktnaudžiavimas jais. Psichiką veikiančių svaiginamųjų medžiagų (alkoholio, narkotinių,
psichotropinių ir kitų) vartojimas trikdo žmogaus elgesį ir gali sukelti psichologinę bei fizinę
priklausomybę, kurios gydymas yra sunkus ir ne visada efektyvus. Labai svarbu apsaugoti jaunimą
nuo psichiką veikiančių medžiagų. Vienintelis efektyvus pirminės prevencijos būdas – švietimas,
kurio tikslas – suformuoti reikiamas nuostatas ir išugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius, siekius,
gyvenimo tikslus, kurie padėtų jaunuoliui teisingai apsispręsti, neišklysti iš doros kelio.
Kasmet dalis jaunuolių, įgijusių vidurinį išsilavinimą rajono mokyklose, įstoja į aukštąsias
mokyklas. Deja, dažnai dėl lėšų stygiaus ir kitų socialinių veiksnių ne visi jaunuoliai turi galimybę
mokytis aukštosiose mokyklose ir jas baigti. Stojimą į aukštąsias mokyklas kasmet apsunkina
besikeičiančios stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygos, kurios dabar gana glaudžiai siejamos ir su
finansiniais dalykais.
1 lentelė. Informacija apie mokinių, baigusių bendrojo ugdymo programos klasių ir tais
pačiais metais tęsiančių mokslą 2017-2018 m., dalis

Metai

2017
2018

Mokinių, baigusių bendrojo ugdymo Mokinių, baigusių bendrojo ugdymo
programos klasių ir tais pačiais metais programos klasių ir tais pačiais metais
tęsiančių mokslą universitete, dalis
tęsiančių mokslą kolegijoje, dalis
Lietuvos vidurkis
Pakruojo r. sav.
Lietuvos vidurkis
Pakruojo r. sav.
%
%
%
%
53,78
46,06
32,98
30,33
63,36
59,21
36,63
40,78

Parengta pagal: http://svis.emokykla.lt/lt/index/wpage_view/39
Pakruojo rajono savivaldybės taryba 2006 m. spalio 26 d. įsteigė Pakruojo rajono
savivaldybės studijų rėmimo fondą. Tuo pačiu sprendimu buvo patvirtinta šio fondo taryba, tarybos
darbo reglamentas, fondo nuostatai bei prašymo ir paramos teikimo sutarties formos. Šio fondo
tikslas – remti Pakruojo rajono gabius, gerai besimokančius mažas pajamas gaunančių šeimų
jaunuolius, studijuojančius Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose.
Informacija apie galimybę studentams gauti finansinę paramą iš Studijų rėmimo programos
lėšų skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje bei rajoninėje spaudoje. Pagrindiniai fondo
rėmėjai: Pakruojo rajono savivaldybė ir rajone veikiančios įmonės. Studijų rėmimo finansiniais
metais laikomi kalendoriniai metai.

2 lentelė. Informaciją apie studijų rėmimo fondo suteiktą paramą 2016-2018 m.

Metai
2016
2017
2018

Informacija apie pareiškėjus
Asmens
Pareiškėjų
Mokymosi
pajamų
skaičius
vidurkis
vidurkis
27
8,30
150,28
26
8,32
141,15
14
8,3
110,98

Paremta
studentų

Paramos
suma
(Eur)

Suteiktos
paramos vidurkis
(Eur)

23
25
14

5000
5000
5000

217
200
357

Paramos sumos konkrečiam asmeniui skiriasi, nes siekiama atsižvelgti ne tik į pareiškėjo
šeimos (tėvų) finansinę padėtį, bet ir į tarybos nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į patvirtintus
studijų rėmimo fondo nuostatus, parama skiriama gerai besimokantiems studentams, kurių
egzaminų įvertinimo vidurkis ne mažesnis kaip 8 balai ir pajamos, galiojančios pagal prašymo datą,
vienam šeimos nariui per mėnesį ne didesnės kaip 1,5 VRP – valstybės remiamos pajamos – (183
Eur). Studentai turi teisę į paramą, jei atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
yra neįgalūs, našlaičiai;
turi tik vieną iš tėvų (vienas iš jų miręs ar, tėvams išsituokus, dėl objektyvių
priežasčių nemokami alimentai, ar nėra prisiteisęs išlaikymo (C.K.3.194 str.3d.);
iš daugiavaikės šeimos (šeimoje yra 3 ir daugiau vaikų);
vienas (ar abu) iš tėvų bedarbis (registruotas (-i) Darbo biržoje);
šeimoje yra 2 ir daugiau studentų;
iš šeimų, kurios turi teisę gauti socialinę pašalpą;
šeimoje yra asmenų, turinčių negalią;
yra sukūrę šeimą ir turi vaikų;
abu ar vienas iš tėvų, išlaikančių studentą, yra senatvės pensininkai.
Pirmenybė gauti paramą teikiama atsižvelgiant į:
pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui;
mokymosi vidurkį.
Pretendentų į paramą dokumentų teisingumą patikrina savivaldybės administracijos
Socialinės rūpybos skyrius ir paruošia komisijos posėdžiui reikalingą medžiagą.
II. PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖ STUDIJŲ RĖMIMO FONDO
PROGRAMA
Programos tikslas. Paremti Pakruojo rajono gabius mažas pajamas gaunančių šeimų
jaunuolius, studijuojančius Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, siekiant, kad, įgiję
aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, esant galimybei jaunuoliai grįžtų dirbti į Pakruojį (Pakruojo
rajoną).
Programos vykdytojai. Studijų rėmimo fondo taryba, Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos Socialinės rūpybos skyrius, Apskaitos skyrius.
Programos rezultatas. 2019 metais tikimasi paremti ne mažiau kaip 80 proc. į studijų
rėmimo fondą besikreipiančių studentų.
Programos įgyvendinimo laikas. 2019 metai.
Prognozuojamas lėšų poreikis. Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 4750 tūkst.
eurų ir rėmėjų lėšos – 250 eurų. Iš viso 5 tūkst. eurų.

3 lentelė. Programos eiga, terminai ir vykdytojai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eiga
Lėšų paieška ir kaupimas Fondo
sąskaitoje
Studijų rėmimo fondo 2019 m.
programos parengimas
Studijų rėmimo fondo tarybos
posėdis-programos aptarimas
Informacijos apie prašymų
priėmimą paskelbimas spaudoje
Prašymų priėmimas socialinei
paramai gauti
Studijų rėmimo fondo tarybos
posėdis - prašymų svarstymas
Sutarčių su paramos gavėjais
pasirašymas
Lėšų pervedimas į studentų
nurodytas sąskaitas bankuose.

Terminai

Vykdytojai

2019 m.

Studijų rėmimo fondo taryba
Savivaldybės administracija

2019 m. III ketv.

Socialinės rūpybos skyrius

2019 m. IV ketv.

Studijų rėmimo fondo taryba

2019 m. spalio mėn.

Socialinės rūpybos skyrius

2019 m. spalio mėn.

Socialinės rūpybos skyrius

2019 m. IV ketv.

Studijų rėmimo fondo taryba

2019 m. IV ketv.

Socialinės rūpybos skyrius

2019 m. IV ketv.

Apskaitos skyrius

9.

Ataskaitų sudarymas

2019 m. gruodžio mėn.

Apskaitos skyrius

10.

Informacijos sklaida

2019 m. gruodžio mėn.

Socialinės rūpybos skyrius

_________________________________________________

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIUS
Kęstučio g. 4, 83152 Pakruojis, tel. (8 421) 69 090/88, faks. (8 421) 69 090, el. p. savivaldybe@pakruojis.lt Duomenys kaupiami
ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288733050

Pakruojo rajono savivaldybės tarybai

2019-09- Nr.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS STUDIJŲ RĖMIMO
FONDO 2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
1. Problemos esmė, sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai.
Kasmet dalis jaunuolių, įgijusių vidurinį išsilavinimą rajono mokyklose, įstoja į
aukštąsias mokyklas, deja, dažnai dėl lėšų stygiaus ir kitų socialinių veiksnių ne visi jaunuoliai
pajėgūs mokytis aukštosiose mokyklose ir jas baigti. Stojimą į aukštąsias mokyklas kasmet
apsunkina besikeičiančios stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygos, kurios dabar gana glaudžiai
siejamos ir su finansiniais dalykais. Programos tikslas - paremti Pakruojo rajono gabius mažas
pajamas gaunančių šeimų jaunuolius, studijuojančius Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose,
siekiant, kad, įgiję aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, esant galimybei jaunuoliai grįžtų dirbti į
Pakruojo rajoną.
2. Tikslas. Šiuo sprendimo projektu prašoma patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės
socialinę studijų rėmimo fondo 2019 metų programą.
3. Priėmus sprendimą, galimos neigiamos pasekmės.
Nebus.
4. Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos.
Savivaldybės biudžeto (nepanudotos savivaldybės biudžeto lėšos socialinei paramai)
ir rėmėjų lėšos. Iš viso planuojama surinkti 5 000 eurų.
5. Sprendimo projektą parengė Socialinės rūpybos skyriaus Socialinės paramos
poskyrio vedėja Ramunė Macijauskienė.

Paramos poskyrio vedėja

Ramunė Macijauskienė

