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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-707 „Dėl Kokybės

krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šilalės rajono

savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-438 „Dėl Savivaldybės vardu

sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2 papunkčiu, Šilalės rajono

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

1. Pritarti, kad Šilalės rajono savivaldybė teiktų paraišką Nacionalinei švietimo agentūrai

dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, siekiančios gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių

ugdymosi pasiekimams gerinti.

2. Įgalioti savivaldybės merą pasirašyti visus su šio sprendimo 1 punkto vykdymu

susijusius dokumentus.

3. Įsipareigoti, gavus finansavimą, iš savivaldybės biudžeto skirti 15 procentų kokybės

krepšelio lėšų proporcingai kiekvienais kalendoriniais metais.

4. 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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