
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 28 D.

SPRENDIMO NR. 1-371 „DĖL MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO

2018 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1-243

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Marijampolės moksleivių kūrybos centro 2018 m.

rugpjūčio 8 d. raštą Nr. 2-80 (1.8.) „Dėl teikiamų paslaugų kainų pakeitimo“, Marijampolės

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

1 . Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2 0 1 3 m . spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-371

„Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 1 punktą ir jį

išdėstyti taip:

„1. Nustatyti Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainas asmenims,

laikinai nuomojantiems patalpas, esančias Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 28:

Nuomos paslaugos
Lovadienio kaina eurais

1-am asmeniui per parą

     Suaugusiajam 8,00

     Vaikui, mokiniui 5,00

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2 0 1 4 m . spalio 27 d.

sprendimą Nr. 1-316 „Dėl Marijampolės moksleivių kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų

nustatymo pakeitimo, perskaičiuojant kainą į eurus“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al.

36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams

(adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų

teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė Irena Lunskienė

Laimutė Jakevičienė

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR 

Elektroninio dokumento nuorašas



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Marijampolės savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 28 
d. sprendimo Nr. 1-371 „Dėl Marijampolės moksleivių 
kūrybos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ 
pakeitimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2018-08-27 14:38 Nr. 1-243

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 Irena Lunskienė Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2018-08-31 07:52

Parašo formatas Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A)

Sertifikato galiojimo laikas 2017-02-22 14:49 - 2019-02-22 14:49

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų 
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų 
skaičius

1

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas 

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir 
elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data 
ir ją atspausdinęs darbuotojas

2018.09.03 15:38 nuorašą suformavo Aušra Matulaitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -


	Tekstas12
	Tekstas6
	Tikrinti1



