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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 

 

2014 m. rugsėjo 25 d. Nr. T1-195 

Šilalė 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 punktu, 

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl 

Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir 

komunikacijos strategijos patvirtinimo“, IV skyriumi ir atsižvelgdama į Šilalės sporto mokyklos 

2014 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. S6-158-(1.8) ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009-08-06 

sprendimo Nr. T1-232 pakeitimo“, 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“ 1, 2 

punktus ir išdėstyti juos taip: 

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

1.1. visų sporto šakų bendrojo fizinio rengimo, pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo ir 

meistriškumo tobulinimo grupių mokiniams - 5 Lt/1,45 Eur už mėnesį; 

1.2. sveikatingumo grupių mokiniams 10 Lt/2,90 Eur už mėnesį. 

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

mokestį už Šilalės sporto mokyklos teikiamą neformalųjį vaikų švietimą mažinti 50 proc. 

mokiniams iš daugiavaikių šeimų, našlaičiams, neturintiems vieno iš tėvų. 

2.1. Mokiniams, kurie dėl ligos nelankė užsiėmimų, pateikusiems tai patvirtinančią 

medicininę pažymą, mokestis už neformalųjį vaikų švietimą perskaičiuojamas.“   

2. Sprendimo 1 punkte nurodyti lėšų dydžiai eurais įsigalioja euro įvedimo Lietuvos 

Respublikoje dieną. 

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

rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.silale.lt.   

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 
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