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Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

atsižvelgdama į 2022 m. sausio 17 d. gautą Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus prašymą

Nr. S-4 „Dėl Tvarkos aprašo pakeitimo“, Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio

17 d. prašymą Nr. 2-09 „Dėl mokesčio už darželį pakeitimo“, Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio

gimnazijos direktoriaus 2022 m. sausio 17 d. prašymą Nr. S-4 „Dėl Tvarkos aprašo pakeitimo“,

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

P a k e i s t i Atlyginimo nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo

įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, patvirtintą

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-132 „Dėl Atlyginimo

nustatymo už vaikų išlaikymą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio

ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Pakeisti 3.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„3.1. nustatytas 1, 2, 3 arba 4 kartų per dieną maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą,

už nelankytą, bet nepateisintą dieną: 

Grupė Pusryčiai

(Eur)

Pietūs

(Eur)

Pavakariai

(Eur)

Vakarienė

(Eur)

Iš viso (be

vakarienės)

Iš viso (su

vakariene)

Lopšelio 0,75 1,52 0,67 0,35 2,94 3,29

Darželio 0,73 1,85 0,82 0,35 3,40 3,75“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos Vilniaus

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė                                                          Živilė Pinskuvienė
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