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TEIKIMAS
DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 24 D.
SPRENDIMO NR. T-1044 1 PUNKTU PATVIRTINTO SOCIALINĖS PARAMOS
MOKINIAMS TEIKIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS
APRAŠO PAKEITIMO
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-1044 „Dėl
socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo“
pakeitimo“ 1 punktu patvirtino Socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono
savivaldybėje tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas).
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. gruodžio 5 d. priėmė Lietuvos Respublikos socialinės
paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuriuo
buvo pakeista dalis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokinimas įstatymo (toliau –
Įstatymas) teisės normų. Įstatymo pakeitimai, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį ir šio
straipsnio 3, 4 ir 5 dalis, įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.
Vykdant Radviliškio rajono savivaldybės administracinę priežiūrą buvo nustatyta, jog
Savivaldybės tarybos patvirtintas Tvarkos aprašas nebuvo keistas, įvertinus Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatymo pakeitimus, ir Tvarkos aprašo 3.3, 3.4, 23.2 punktai
neatitinka šiuo metu galiojančių Įstatymo nuostatų.
Atkreiptinas dėmesys, kad Tvarkos aprašo 3.3 ir 3.4 punktai, kuriuose numatyta, kada
Tvarkos aprašas netaikomas, nėra suderinti su Įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 3 ir 4 punktų
nuostatomis, t. y. išimtimi, kada Įstatymas visgi turi būti taikomas – esant Įstatymo 5 straipsnio 3
dalyje nustatytam atvejui. Įstatymo 5 straipsnio 3 dalis numato, kad „Mokiniai, kurie mokosi pagal
priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas
organizuojamas taikant savitarnos principą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų. Savivaldybių, kurių
administracijų patvirtintuose sąrašuose esančiose bendrojo ugdymo mokyklose bus organizuojamas
nemokamas maitinimas taikant savitarnos principą, sąrašą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo
ministras.” Pažymėtina ir tai, kad nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalios ir kitas šio straipsnio
pakeitimas, nurodantis, jog „Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo
programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus,
nevertinant gaunamų pajamų.“
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Tvarkos aprašo 23.2 punktą, kuriame nurodyta, jog parama mokinio reikmėms įsigyti
teikiama „nepinigine forma, jeigu mokinys yra patyręs socialinę riziką arba mokinį augina bendrai
gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką.<...>“, būtina patikslinti nustatant, jog „Parama
mokinio reikmenims įsigyti privalo būti teikiama nepinigine forma, 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“, kaip tai yra numatyta Įstatymo 12
straipsnio 8 dalyje.
Savivaldybės institucijos, įgyvendindamos savo įgaliojimus, privalo vadovautis aukštesnės
galios teisės aktais ir bendraisiais teisės principais. Vienas iš jų – VSĮ 4 straipsnio 1 dalies 6 punkte
įtvirtintas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas,
kuris reiškia, kad savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų
teisės aktų reikalavimus. Teisėtumo principas įpareigoja laikytis teisės aktų hierarchijos ir užtikrinti,
kad žemesnės galios teisės aktai atitiktų visų aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta aukščiau, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1
dalimi, s i ū l a u svarstyti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimu
Nr. T-1044 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos
aprašo tvirtinimo“ 1 punktu patvirtinto Socialinės paramos mokiniams teikimo Radviliškio rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 8
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimas privalo būti apsvarstytas artimiausiame posėdyje (bet ne
vėliau kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešta Vyriausybės atstovui raštu per 5
darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Atkreipiu mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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