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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. T1-285

,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės

rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto

Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės

rajono savivaldybės mokyklose,  išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,13. Mokestis už vaiko maitinimą ir mėnesinis mokestis neskaičiuojamas tėvams:

13.1. kai vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

13.2. pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių

veiksmų –  tris mėnesius.“

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



Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl

mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės

rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

              1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Šio sprendimo projekto tikslas – pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio

30 d. sprendimu Nr. T1-285 patvirtintą Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo

tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

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

projektas

Sprendimo projektą inicijavo Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Siūloma pakeisti Aprašo

13 punktą ir įteisinti nuostatą, kad pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos

Federacijos karinių veiksmų tėvams, kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, tris mėnesius būtų neskaičiuojamas

mokestis už vaiko maitinimą ir mėnesinis mokestis.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16

straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi.

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

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. 

              Nenumatoma.

    4. Laukiami rezultatai.

Bus teikiama pagalba Šilalės rajono savivaldybėje apsigyvenusiems ukrainiečiams,

pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. 

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                                         Akvilina Žąsytienė
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