
 

 

 
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M A S  

DĖL NEPANAUDOTŲ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ 

PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI PANAUDOJIMO 

KITOMS SOCIALINĖS APSAUGOS SRITIMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO 

PAKEITIMO 

 

2019 m. sausio 25 d. Nr. B-TS-1308 

Vilkaviškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. 

IX-1675 4 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, Vilkaviškio rajono savivaldybės 

taryba  n u s p r e n d ž i a:  

1. Pakeisti Nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų piniginei 

socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims 

finansuoti tvarkos aprašą, patvirtintą Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. 

sprendimo Nr. B-TS-1016 „Dėl  Nepanaudotų Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų 

piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti panaudojimo kitoms socialinės apsaugos sritims 

finansuoti  tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, (toliau – Aprašas): 

1.1. pakeisti Aprašo 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6. Nepanaudotos Savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir 

mokėti naudojamos šioms socialinės apsaugos sritims ir 6.12 papunktyje nurodytai sričiai 

finansuoti:“; 

1.2. Pakeisti Aprašo 6 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„6. Nepanaudotos Savivaldybės biudžetų lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir 

mokėti naudojamos šioms socialinės apsaugos sritims finansuoti:“. 

1.3. papildyti Aprašą 6.12 papunkčiu ir jį išdėstyti taip: 

„6.12. socialinių pedagogų, psichologų, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą 

teikiančių specialistų darbo užmokesčiui mokėti.“; 

1.4. pripažinti netekusiu galios Aprašo 6.12 papunktį; 

1.5. papildyti Aprašą 7 punktu ir jį išdėstyti taip: 

„7. Nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir 

mokėti pirmiausia naudojamos 6.10 ir 6.11 punktuose nurodytoms sritims finansuoti skiriant ne 

mažiau kaip 20 procentų šių lėšų.“; 

1.6. buvusius Aprašo 7–8 punktus laikyti atitinkamai 8–9 punktais. 

2. Šis sprendimas, išskyrus 1.2 ir 1.4 papunkčius, įsigalioja nuo paskelbimo dienos. 

3. Šio sprendimo 1.2 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų 

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) 

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras              Algirdas Neiberka 


