
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D.
SPRENDIMO NR. 5TS-1323 „DĖL UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

2022 m. rugsėjo 9 d. Nr. 5TS-1165 
Lazdijai

 

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos vietos  savivaldos  įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lazdijų rajono savivaldybės taryba nus p rendž i a :

1. Pakeisti  Lazdijų rajono savivaldybės  tarybos 2014 m. lapkričio 13 d.  sprendimą  Nr.

5TS-1323 „Dėl  užmokesčio  už  vaikų,  ugdomų pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo

programas, išlaikymą Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu,

16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36

straipsnio 9 dalimi ir 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio

ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir Vaikų maitinimo organizavimo

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11

d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lazdijų

rajono savivaldybės taryba nusprendžia:“

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.  Nustatyti  vaikų,  ugdomų pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo programas

Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigose, dienos maitinimo normą:

            1.1. lopšelio grupėse – 2,50 Eur;

1.2. darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse –  2,80 Eur.“

1.3. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„3.1. mokestis už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose – šio sprendimo 1 punkte nustatyta

vaikų dienos maitinimo kaina už kiekvieną lankytą dieną;“
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2. Pripažinti netekusiu galios 3.2 papunktį. 

3. Nustatyti, kad sprendimas įsigalioja 2022 m. spalio 1 d. 

Savivaldybės merė                                                                                                 Ausma Miškinienė  

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-09-14 Nr. 5TS-1165



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)
Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106
Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva
(2022-09-22 10:18:03 AM)

Dokumento pavadinimas (antraštė)

Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2014 m.
lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1323 „Dėl
užmokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Lazdijų
rajono savivaldybės švietimo įstaigose“ pakeitimo

Dokumento rūšys -

Dokumento registracijos data ir numeris 2022-09-14 Nr. 5TS-1165

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 Ausma Miškinienė, Merė

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-09-13 21:08:06 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-XL

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-09-13 21:08:41 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
EID-SK
2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d313037343730313
3,AS Sertifitseerimiskeskus,EE

Sertifikato galiojimo laikas 2019-06-27 1:13:58 PM–2024-06-25 11:59:59 PM

Parašo paskirtis Registravimas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-09-14 11:30:45 (GMT+03:00)

Parašo formatas XAdES-EPES

Laiko žymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k.
124110246,RCSC,LT

Sertifikato galiojimo laikas 2022-01-13 1:32:10 PM–2025-01-12 1:32:10 PM

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti -

Pagrindinio dokumento priedų skaičius -

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
09-22 10:18:03 AM)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir
ją atspausdinęs darbuotojas

2022-09-22 10:18:03 AM atspausdino Asta
Labalaukienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -

 Elektroninio dokumento nuorašas
2022-09-14 Nr. 5TS-1165


	SPRENDIMAS

