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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr.

207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 ,,Dėl

situacijos, susijusios su koronavirusu“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti, kad mokestis už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio

ugdymo įstaigose (grupėse) neskaičiuojamas nuo 2020 m. kovo 16 d. iki karantino Lietuvos

Respublikos teritorijoje laikotarpio pabaigos.

2. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras 

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


                                                                                                    Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

                                                                                                    projektų antikorupcinio

                                                                                                    vertinimo taisyklių

                                                                                                    2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose

(grupėse) karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimo projekto tikslas – vadovaujantis teisės aktais pakoreguoti tėvų mokestį už vaikų

išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose (grupėse) karantino Lietuvos

Respublikos teritorijoje laikotarpiu

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Sprendimo projektas parengtas Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus iniciatyva atsižvelgiant

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. V-366

,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, kuriame numatyta, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki

kovo 27 d. mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas

įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai, laisvieji

mokytojai privalomai neorganizuoja mokiniams neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą

papildančio ugdymo, išskyrus atvejus, kai tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso

organizavimo būdu.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. V-366 ,,Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.

Pritarus sprendimo projektui Šilalės rajono savivaldybės įstaigos, vykdančios ikimokyklinio

ugdymo programas gaus mažiau pajamų, tačiau kai vaikai nelanko grupės mažėja išlaidos ugdymo

aplinkos išlaikymui.

              4. Laukiami rezultatai.

Bus informuoti tėvai, įstaigų vadovai turės priimti sprendimus dėl efektyvesnio turimų lėšų

panaudojimo.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą.

              Teisės aktų keisti nereikia

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė                                                       A. Žąsytienė
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