
 
 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 27 D. 

SPRENDIMO Nr. 1-TS-205 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ MOKINIŲ TĖVŲ 

(GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PAGEIDAVIMU TEIKIAMAS PAPILDOMAS PASLAUGAS 

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO 

 

2014 m. spalio 30 d. Nr. 1-TS-331 

Anykščiai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 7 straipsnio 

1, 2, 5 dalimis, 32 straipsnio 2 dalimi, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo 

plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos 

patvirtinimo“, III skyriumi, 21 ir 25 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a: 

1. Pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-

TS-205 „Dėl atlyginimo dydžio už mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas 

papildomas paslaugas pailgintos dienos grupėje nustatymo“ 1 punktą ir išdėstyti jį taip: 

„1. Nustatyti atlyginimo dydį už mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu teikiamas 

papildomas paslaugas pailgintos dienos grupėje: 

1.1. 0,58 Eur – kai mokinys grupėje būna iki 2 val. per dieną; 

1.2. 0,87 Eur – kai mokinys grupėje būna iki 4 val. per dieną; 

1.3. 1,16 Eur – kai mokinys grupėje būna iki 6 val. per dieną; 

1.4. jei ją lanko du ir daugiau tos pačios šeimos vaikų arba mokinys, kuriam nustatyta teisė į 

aprūpinimą mokinio reikmenimis: 

1.4.1. 0,29 Eur – kai mokinys grupėje būna iki 2 val. per dieną; 

1.4.2. 0,43 Eur – kai mokinys grupėje būna iki 4 val. per dieną; 

1.4.3. 0,58 Eur – kai mokinys grupėje būna iki 6 val. per dieną.“ 

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną, kaip ji 

apibrėžta Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme. 
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