PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS, TEIKIAMOS
AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS, 2006 M. PROGRAMOS PATVIRTINIMO
2006 m. spalio 26 d. Nr. T-282
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr.91-2832;
Žin., 2001, Nr.99-3519; Žin., 2002, Nr.96-4171, Žin., 2003, Nr.115-5193, Nr.17-704, Nr.28-1124,
Nr.104-4636; Žin., 2004, Nr.134-4839; Žin., 2005, Nr.57-1941) 7 straipsnio 4 punktu ir 17
straipsnio 40 punktu, Pakruojo rajono taryba nusprendžia:
Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės socialinės paramos, teikiamos aukštųjų mokyklų
studentams, 2006 metų programą (pridedama).

Meras

Saulius Gegieckas
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PATVIRTINTA.
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2006 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-282

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS PARAMOS,
TEIKIAMOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS, 2006 M.
PROGRAMA
Esama situacija. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 1999 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr.64/955
reglamentuoja mažas pajamas turinčių šeimų moksleivių nemokamo maitinimo organizavimą
bendrojo lavinimo mokyklose.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė kasmet paskirsto valstybės biudžeto asignavimus
pagal patvirtintas programas, iš kurių viena yra „Socialinė parama bendrojo lavinimo mokyklose
besimokantiems mokiniams“. Šios programos priemonei „Skirti mokiniams iš mažas pajamas
gaunančių šeimų būtiniausius mokinio reikmenis“ įgyvendinti kasmet skiriama vis daugiau
valstybės biudžeto lėšų.
Moksleiviai mokymo įstaigose gauna ne tik nemokamą maitinimą, bet ir yra
aprūpinami būtiniausiais mokinio reikmenimis.
Eil. Metai

Maitinamų
vaikų

Nr.

skaičius

1.
2.
3.
4.

2002 m.
2003 m.
2004 m.
2005 m.

2 403
2 180
1 685
1 354

Mokinių,
kuriems
skirta parama,
skaičius
218
297
590
881

Lėšos

valstybės
biudžetas
621 384,00
653 779,00
707 719,00
759 680,00

savivaldybės
biudžetas
844,00
2 420,00
5 275,00
2 280,00

Iš viso:
622 228,00
656 199,00
712 994,00
761 960,00

Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. birželio 13 d. priėmė Socialinės paramos mokiniams
įstatymą, kuris įsigalios nuo 2007 m. sausio 1d. Numatomos socialinės paramos rūšys: mokinių
nemokamas maitinimas ir mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis.
Kasmet dalis jaunuolių, įgijusių vidurinį išsilavinimą rajono mokyklose, įstoja į aukštąsias
mokyklas: 2002 m.- 37(16%), 2003 m.- 28 (11 %), 2004 m.- 20 (8 %), 2005 m.- 16 (5%), 2006 m.97.
Dėl lėšų stygiaus ir kitų socialinių veiksnių ne visi jaunuoliai pajėgūs mokytis ir baigti
aukštąsias mokyklas.
Pakruojo rajono taryba 2004 m. birželio mėn. 25 d. sprendimu Nr. T-200 patvirtino
Piniginės socialinės paramos skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarką, kurioje numatyta vienkartinė
pašalpa yra skiriama nepilnamečiui moksleiviui. Išimties tvarka, esant sunkiai materialinei
padėčiai, buvo paremtos 9 šeimos, o ne patys studentai.
Pakruojo rajono seniūnijos 2006 m. rugsėjo – spalio mėnesiais rinko informaciją apie
paramos poreikį. Pirminiais duomenimis, paramos reikia 68 jaunuoliams, studijuojantiems
aukštosiose mokyklose.
Programos tikslas. Paremti Pakruojo rajono gabius mažas pajamas gaunančių šeimų
jaunuolius, studijuojančius Lietuvos Respublikos aukštosiose mokyklose, siekiant, kad, įgiję
aukštąjį išsilavinimą ir kvalifikaciją, jaunuoliai grįžtų dirbti į Pakruojį.
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Programos uždavinys. Įkurti studijų rėmimo fondą.
Programos vykdytojai.
Juridinis skyriai.

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos ir

Programos įgyvendinimo laikas. 2006 m. IV ketvirtis.
Eil.
Nr.

Eiga

Terminai

1.

Situacijos analizė

2.

Studijų
rėmimo
fondo
įkūrimas:
Studijų
rėmimo
fondo
nuostatų parengimas.
Studijų
rėmimo
fondo
nuostatų tvirtinimas.
Studijų rėmimo fondo tarybos
patvirtinimas.
Studijų rėmimo fondo tarybos
darbo reglamento
patvirtinimas.
Prašymo formos ir sutarties
formos patvirtinimas.
Studijų
rėmimo
fondo
įregistravimas Registrų centre
Lėšų paieška ir kaupimas
fondo sąskaitoje.

2006
m.
spalio mėn.
2006
m.
spalio mėn.
2006
m.
spalio mėn.
2006
m.
spalio mėn.
2006
m.
spalio mėn.
2006
m.
spalio mėn.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Lėšos

2006
m.
spalio mėn.
2006
m.
spalio mėn.
2006
m.
lapkričio
mėn.

Prašymų priėmimas socialinei 2006
paramai gauti.
lapkričio
mėn.
Studijų rėmimo fondo posėdis 2006
lapkričio
mėn.
Sutarčių pasirašymas.
2006
gruodžio
mėn.
Lėšų pervedimas į studentų 2006
nurodytas sąskaitas bankuose. gruodžio
mėn.

Finansavimo šaltinis

-

Socialinės
rūpybos skyrius
Socialinės
rūpybos skyrius
Socialinės
rūpybos skyrius
Pakruojo rajono
sav. taryba
Pakruojo rajono
sav. taryba
Pakruojo rajono
sav. taryba

-

0,2
10,0
10,0

Vykdytojai

Socialinės
rūpybos skyrius
Pakruojo rajono sav. Juridinis skyrius
administracija
Rėmėjai.
Studijų rėmimo
Nepanaudotos special. fondo taryba
tikslinės
dotacijos
socialinėms išmokoms

m.

-

Socialinės
rūpybos skyrius

m.

-

Studijų rėmimo
fondo taryba

m.

-

Juridinis skyrius

m.

20,0

Rėmėjai.

Socialinės

Nepanaudotos special. rūpybos skyrius
tikslinės
dotacijos
socialinėms išmokoms

__________________________

