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2020 m. birželio 29 d. Nr. 1-189

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37

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

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl užmokesčio už

vaikų papildomą ugdymą“ ir atsižvelgdama į Marijampolės moksleivių kūrybos centro 2020 m.

gegužės 12 d. raštą Nr. 2-43(1.8.E) „Dėl neformaliojo švietimo mokinių skaičiaus grupėje

nustatymo ir mokesčio pakeitimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti mokestį už ugdymą Marijampolės moksleivių kūrybos centre už kiekvieną

mokslo metų mėnesį:

1.1. choreografijos, šokio, muzikos, teatro, dramos, techninės kūrybos, informacinės

technologijos, medijos ugdymo krypčių būrelių ugdytiniams – 8,00 Eur;

1.2. dailės, technologijos, kalbos mokymo krypties būrelių ugdytiniams – 7,00 Eur;

1.3. turizmo ir kraštotyros, gamtos, ekologijos, saugaus eismo ir kitų ugdymo krypčių

būrelių ugdytiniams – 5,00 Eur;

1.4. etnokultūros, pilietiškumo ugdymo krypčių būrelių ugdytiniams – nemokama.

2. Mažinti mokestį už ugdymą 50 proc.:

2.1. neįgaliems vaikams, pateikusiems Gydytojų konsultacinės komisijos pažymas;

2.2. socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, pristačiusiems pažymas iš Marijampolės

savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus, pažymoje nurodytam laikui.

3. Moksleivių kūrybos centro neformaliojo švietimo mokestis turi būti sumokamas pagal

Moksleivių kūrybos centro direktoriaus nustatytą tvarką. Mokinį, laiku nesumokėjusį mokesčio,

direktorius turi teisę išbraukti iš Moksleivių kūrybos centro mokinių sąrašų. 

4. Surinktos lėšos apskaitomos Moksleivių kūrybos centro atskiroje banko sąskaitoje.

5. Pripažinti netekusiais galios:

5.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-881 „Dėl

neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo“ 1.3 papunktį;

5.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr.1-352 „Dėl

neformaliojo švietimo mokesčio nustatymo pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus“ 1.2

papunktį.

6. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Povilas Isoda

Vida Zenkevičienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR 

Elektroninio dokumento nuorašas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.93469?jfwid=124djr9b66
http://192.168.0.253/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=18165
http://192.168.0.253/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=18165
http://192.168.0.253/aktai/Default.aspx?Id=3&DocId=37289


DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) Marijampolės savivaldybės administracija

Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl neformaliojo ugdymo mokesčio Marijampolės 
moksleivių kūrybos centre nustatymo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-06-29 14:01 Nr. 1-189

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 Povilas Isoda Meras

Parašo sukūrimo data ir laikas 2020-07-02 08:33

Parašo formatas Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas 2020-07-02 08:33

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas 2019-08-20 15:23 - 2024-08-18 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 

DekaDoc v.20200701.2

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

2020-07-03 11:40 nuorašą suformavo Aušra Matulaitienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




