
 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

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

1. Iš dalies pakeisti Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos 

dienos grupės veiklos tvarkos aprašo, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono 

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ 1 punktu, 21.2 punktą jį išbraukiant bei 23 punktą 

papildyti ir jį išdėstyti taip: 

„23. Ugdymo įstaigoje, kurioje yra Grupė, Atlyginimas surenkamas Lėšų, gautų už 

teikiamas paslaugas, sąskaitoje, pervedamas vadovaujantis  Savivaldybės tarybos patvirtintu 

Biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašu ir naudojamas Grupės auklėtojui 

darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išmokoms mokėti, likusi suma – ugdymo priemonėms 

įsigyti.“ 

2. Pakeisti Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS-

188 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2. Nustatyti atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklose dydį vienam asmeniui – 0,20 Eur už valandą pagal nustatytos 

pailgintos dienos grupės veiklos trukmę ir faktiškai lankytas dienas.“  

3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos 

administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos 

Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam 

teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, 

Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. 

Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)“. 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                       Mindaugas Sinkevičius 
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