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Šilutė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Šilutės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

pakeisti Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr.T1-906

„Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose nustatymo“ 1 ir 5 punktus, juos išdėstyti taip:

„1. Nustatyti mokestį už vaiko maitinimą:

    1.1. ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5, 11,0 arba 12 valandų:

      1.1.1. lopšelio grupėse – 2,85 Eur;

           1.1.2. darželio grupėse – 3,10 Eur;

                1.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – 1,70 Eur;

 1.2. ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

 1.2.1. specialiojo ugdymo grupėse ikimokyklinio amžiaus vaikams – 3,60 Eur;

 1.2.2. specialiojo ugdymo grupėse priešmokyklinio amžiaus vaikams – 2,30 Eur;

               1.3. mokestį už vaiko maitinimą mokėti tik už lankytas dienas.“.

„5. Sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.“.

Savivaldybės meras                  Vytautas Laurinaitis

Parengė

Dainora Butvydienė
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Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Šilutės rajono savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d.

sprendimo Nr.T1-906 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą

švietimo įstaigose nustatymo“ pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-12-22 Nr. T1-1174

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo

registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0

Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Dainora Butvydienė Vedėjas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-12-28 09:29

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-12-28 09:30

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2022-02-02 16:29 - 2027-02-01 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20221227.3

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2022-12-28)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2022-12-28 nuorašą suformavo Simona Bintakies

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




