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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų

ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų

kvalifikacijos tobulinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų

pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui

specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatų patvirtinimo“ 10 punktu, atsižvelgdama į Šilalės

švietimo pagalbos tarnybos 2020 m. rugpjūčio 18 d. raštą Nr. V1-44 (1.5E), Šilalės rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Šilalės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašą, patvirtintą

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T1-70 ,,Dėl Šilalės švietimo

pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų kainų sąrašo ir gaunamų lėšų už teikiamas paslaugas

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstyti taip:

„2. Kvalifikacijos tobulinimas

2.1. pažymėjimas 1 vnt. 0,70

2.2. pažyma 1 vnt. 0,50“

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 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 Algirdas Meiženis
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