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Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti, kad Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos

aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.

T11-342 „Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos

aprašo patvirtinimo“ (2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T11-201 redakcija) nustatytas vienos

dienos atlyginimo dydis už ugdymo (si) sąlygas pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdomiems

vaikams 2021 m. vasario–gegužės mėn. – 0,75 Eur už vaiko lankytą dieną.

2. Atleisti tėvus (globėjus, rūpintojus) nuo Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2018

m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T11-514 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą“

1.1, 1.3 papunkčiuose nustatyto atlyginimo dydžio už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mokėjimo,

Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų,

patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T11-393 „Dėl

Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų

nustatymo“ 20 punkte nustatyto mokesčio už sportinį ugdymą mokėjimo 2021 m. vasario–gegužės

mėn.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie

viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti

skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto

g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras        Bronius Markauskas
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