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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 punktu, 7

straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1

dalies 3 punktu, įgyvendindama Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos

aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

atsižvelgdama į Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 2022 m. gegužės 19 d. raštą Nr. I1-262 (1.10)

,,Dėl klasių komplektavimo ir papildomų lėšų skyrimo 2022–2023 mokslo metais“, Priėmimo į

Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas apraše nenumatytų atvejų komisijos 2022 m.

birželio 10 d. protokolą Nr. 1, Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai 2022–2023 mokslo metais penktos klasės

sraute komplektuoti penkis komplektus.

2. Įsipareigoti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai skirti bazines ugdymo lėšas 1 klasės

komplektui, tolygias iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamos klasės ugdymo plano

įgyvendinimui skiriamoms lėšoms, apskaičiuojamoms pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo,

paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą:

2.1. 2022 m. – 11983 Eur (5 klasė);

2.2. 2023 m., 2024 m., 2025 m. ir 2026 m. (8 mėn.) (5, 6, 7, 8 klasė).

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

rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

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.
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