RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D.
SPRENDIMO NR. TS-281 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ
NUSTATYMO RASEINIŲ MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO
Nr.
Raseiniai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno
mokykloje tvarkos aprašą, patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d.
sprendimu Nr. TS-281 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį švietimą nustatymo Raseinių meno
mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“:
1.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5. Surinktos lėšos už neformalųjį švietimą Meno mokykloje, pritarus Mokyklos tarybai,
naudojamos darbo užmokesčiui ir mokyklos ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti.“;
1.2. Pakeisti 10.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„10.1. Meno mokykla per 10 dienų raštiškai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir
suaugusius asmenis apie susidariusį įsiskolinimą.“;
1.3. Pakeisti 12.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„12.1. 30 % mokiniams, kuriems bendrojo ugdymo mokykloje yra skirtas nemokamas
maitinimas, išskyrus mokinius besimokančius priešmokykliniame ar pradiniame ugdyme ir
skiriamas visuotinis nemokamas maitinimas (pietūs) neatsižvelgiant į tėvų gaunamas pajamas.“;
1.4. Pakeisti 14. punktą ir jį išdėstyti taip:
„14. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pretenduojantys į atlyginimo lengvatas už jų vaikams
teikiamą neformalųjį švietimą du kartus per mokslo metus (rugsėjo ir sausio mėn.) Meno mokyklos
direktoriui pateikia:
14.1. gaunantys nemokamą maitinimą ar socialinę pašalpą:
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14.1.1. prašymą;
14.1.2. pažymas iš Socialinės paramos skyriaus apie gaunamą nemokamą maitinimą arba
socialinę pašalpą;
14.2. mokyklą lanko du ir daugiau tos pačios šeimos vaikai:
14.2.1. prašymą;
14.2.2. kitus dokumentus, pagrindžiančius 11.2 punktą;
14.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pretenduojantys į atlyginimo lengvatas už jų vaikams
teikiamą neformalųjį švietimą netekus vieno arba abiejų tėvų vieną kartą iki kol mokinys mokysis
Meno mokyklos direktoriui pateikia:
14.3.1. prašymą;
14.3.2. mirties liudijimą.“.
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m spalio 1d.
Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta
tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti
skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298
Šiauliai).
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