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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 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-

232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ 2

punktą ir jį išdėstyti taip:

,,2. Įgalioti Šilalės sporto mokyklos direktorių, suderinus su mokyklos trenerių taryba,

mokestį už Šilalės sporto mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą:

2.1. mažinti 50 procentų mokiniams iš daugiavaikių šeimų, našlaičiams, neturintiems vieno

iš tėvų;

2.2. mažinti 50 procentų karantino šalies arba rajono teritorijoje laikotarpiu, proporcingai

pagal dienų skaičių, jeigu programa vykdoma nuotoliniu būdu arba neskaičiuoti, jei programos

vykdymas sustabdytas;

2.3. neskaičiuoti tris mėnesius mokiniams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos

Respubliką dėl Rusijos karinės agresijos;

2.4. perskaičiuoti mokiniams, kurie užsiėmimų nelankė dėl ligos, pagal tėvų (globėjų,

rūpintojų) pateiktą prašymą.“

2. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d.

sprendimą Nr. T1-294 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo

Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“

pakeitimo“.

3. 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 Algirdas Meiženis
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