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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Šilalės sporto mokyklos 2022 m. rugpjūčio 5 d. raštą

Nr. S6-106-(1.8) ,,Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės sporto mokykloje nustatymo“,

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. sprendimą Nr. T1-232

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

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,1. Nustatyti mokestį už Šilalės sporto mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą:

1.1. dviračių sporto, sunkiosios atletikos, futbolo, orientavimosi, krepšinio, lengvosios

atletikos, stalo teniso, tinklinio, rankinio, sveikatingumo grupių, bendro fizinio rengimo, pradinio

rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupių mokiniams – 5 Eur už mėnesį;

1.2. plaukimo pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo grupių

mokiniams – 10 Eur už mėnesį.“

1.2. Pakeisti 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

,,2.1. mažinti 50 procentų arba nuo jo atleisti mokinius iš daugiavaikių šeimų, našlaičius,

neturinčius vieno iš tėvų (ne daugiau kaip 15 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus);“.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 24 d.

sprendimą Nr. T1-203 ,,Dėl mokesčio nustatymo už plaukimo treniruotes Šilalės sporto mokykloje“.

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 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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