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ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 28 D.
SPRENDIMO NR. 1-TS-86 ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS
MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
2020 m. sausio 30 d. Nr. 1-TS-25
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 8 punktu, 18
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2,
4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, Anykščių rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos
aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS86 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo
patvirtinimo“:
1. Pakeisti 23.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
,,23.2. 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.“.
2. Papildyti 312 punktu:
,,312. Anykščių rajono socialinių paslaugų centras iki kiekvienų metų liepos 1 d. Anykščių
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pateikia mokinių sąrašą (esant
poreikiui vėliau jį patikslina), kurie patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys
asmenys, patiriantys socialinę riziką, ir kuriems paramą mokinio reikmenims įsigyti rekomenduoja
teikti pinigine forma.“.

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir Anykščių rajono savivaldybės interneto
svetainėje www.anyksciai.lt.
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