Projektas

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO
23 D. SPRENDIMO NR. T1-175 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŠVIETIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ KAINŲ
PATVIRTINIMO“ IR JĮ KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO
2022 m. vasario 10 d. Nr. T1Plungė
Plungės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Plungės rajono savivaldybės formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų
teikiamų paslaugų sąrašo, patvirtinto Plungės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d.
sprendimo Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas teikiančių įstaigų
paslaugų kainų patvirtinimo“ (kartu su 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T1-212 ir 2021 m.
gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-324) 1.2. papunkčiu, 2 priedo „Plungės rajono savivaldybės
formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų kainos“ 4 punkte (Eil. Nr. 4)
nustatytas Plungės sporto ir rekreacijos centro teikiamų paslaugų kainas ir išdėstyti jas taip:
Įstaiga,
Matav
Eil. kuriai
Kaina,
Paslaugos pavadinimas
imo
Pastabos
Nr. taikoma
Eur
vnt.
kaina
Užmokestis už vaikų ugdymą
Sunkiosios atletikos
8
ugdytiniams
Baidarių ir kanojų irklavimo,
regbio, lengvosios atletikos,
šachmatų, orientavimosi
10
sporto, buriavimo, tinklinio
Plungės
Lengvatos už ugdymą
sporto ir ugdytiniams ir mergaičių
tvirtinamos atskiru
reakreaci krepšinio ugdytinėms.
4.
Mėn.
Savivaldybės tarybos
jos
Vaikinų krepšinio, dziudo
12
sprendimu
centras
sporto ugdytiniams
Lietuviško ritinio (ripkos)
0
ugdytiniams
Sveikatingumo / bendro fizinio
rengimo grupių ugdytiniams
8

2. Nustatyti, kad sprendimas galioja nuo 2022 m. kovo 1 d.
Savivaldybės meras
SUDERINTA:
Administracijos direktorius M. Kaunas
Administracijos direktoriaus pavaduotojas M. Česnauskas
Kalbos tvarkytojas A. Eidukaitis
Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas G. Rimeikis
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas V. Tumas
Sprendimą rengė Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Julija Čiuželienė

ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE SPRENDIMO PROJEKTO
„DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BIRŽELIO 23 D.
SPRENDIMO NR. T1-175 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO
PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ IR JĮ
KEITUSIŲ SPRENDIMŲ PAKEITIMO“
2022 m. sausio 7 d.
Plungė
1. Parengto teisės akto projekto tikslai, uždaviniai, problemos esmė.
Atsižvelgiant į Plungės sporto ir rekreacijos centro prašymą, pakeisti Sporto ir rekreacijos
centro renkamą mokestį už ugdymą iš baidarių ir kanojų irkluotojų.
2. Kaip šiuo metu yra sprendžiami projekte aptarti klausimai. Gavus įstaigos prašymą,
parengtas tarybos sprendimo projektas.
3. Kodėl būtina priimti sprendimą, kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Gautas Plungės sporto ir rekreacijos centro 2022-01-04 prašymas Nr. S–04 pakeisti Centro
renkamą mokestį už ugdymą baidarių ir kanojų irklavimą kultivuojantiems ugdytiniams. Rašte
nurodyta, kad dėl techninės klaidos mokestis šios sporto šakos ugdytiniams nebuvo nurodytas
gruodžio mėnesio prašyme. Prašoma mokestį nustatyti nuo 2022 m. kovo 1 d.
Sporto šaka
Baidarių ir kanojų
irklavimas

Dabartinis mokestis,
Eur
6

Mokestis nuo 2021-0301,
Eur
10

Mokesčio didinimas buvo aptartas Centro trenerių taryboje. Treneriai mokesčio didinimui
pritarė. Mokesčio padidinimas leistų gauti papildomų pajamų, kurios bus panaudotos transporto
nuomai, inventoriui ir aprangai įsigyti, „Jaunųjų vilčių“ programai vykdyti.
4. Siūlomos teisinio reguliavimo nuostatos. Plungės sporto ir rekreacijos centro raštu Nr.
S–204 prašoma Centro baidarių ir kanojų irklavimo ugdytiniams padidinti mokestį už ugdymą 4
eurais.
5. Pateikti skaičiavimus, išlaidų sąmatas, nurodyti finansavimo šaltinius. Lėšų skirti
nereikia. Įstaiga surinks daugiau spec. lėšų.
6. Nurodyti, kokius galiojančius aktus reikėtų pakeisti ar pripažinti netekusiais galios,
priėmus sprendimą pagal teikiamą projektą. Reikia pakeisti Plungės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T1-175 „Dėl Plungės rajono savivaldybės švietimo paslaugas
teikiančių įstaigų paslaugų kainų patvirtinimo“ kartu su 2021 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. T1-212
ir 2021 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T1-324.
7. Kokios korupcijos pasireiškimo tikimybės, priėmus šį sprendimą, korupcijos
vertinimas. Korupcijos pasireiškimui tikimybės nėra.
8. Nurodyti, kieno iniciatyva sprendimo projektas yra parengtas. Plungės sporto ir
rekreacijos centro, Švietimo ir sporto skyriaus.
9. Nurodyti, kuri sprendimo projekto ar pridedamos medžiagos dalis (remiantis teisės
aktais) yra neskelbtina. Nėra.
10. Kam (institucijoms, skyriams, organizacijoms ir t. t.) patvirtintas sprendimas turi
būti išsiųstas. Plungės sporto ir rekreacijos centrui.
11. Kita svarbi informacija (gali būti nurodomos kitos galimos projekto ir (ar) jo
įgyvendinimo alternatyvos, taip pat jų poveikio įvertinimas; nurodoma, kokios institucijos būtų
atsakingos už jo atlikimą, kokie duomenys turėtų būti renkami, siekiant vėliau įvertinti, ar buvo
pasiektas projekto tikslas; nurodoma, ar buvo konsultuotasi su visuomene, apibendrinami
konsultavimosi rezultatai (nurodoma, su kokiomis suinteresuotomis grupėmis buvo konsultuotasi,
ar atsižvelgta į suinteresuotų grupių pateiktus siūlymus, kiek į juos atsižvelgta) ir kita.).

12. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (pagrįsti, kokios galimos
teigiamos, neigiamos pasekmės, priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad neigiamų
pasekmių būtų išvengta).*
Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo
rezultatai
Sritys
Teigiamas poveikis
Neigiamas poveikis
Ekonomikai
Finansams
Įstaiga surinks daugiau lėšų
Socialinei aplinkai
Viešajam administravimui
Teisinei sistemai
Kriminogeninei situacijai
Aplinkai
Administracinei naštai
Regiono plėtrai
Kitoms sritims, asmenims ar
jų grupėms
* Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas atliekamas rengiant teisės akto, kuriuo
numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kuriuo iš esmės keičiamas
teisinis reguliavimas, projektą. Atliekant vertinimą, nustatomas galimas teigiamas ir neigiamas
poveikis to teisinio reguliavimo sričiai, asmenims ar jų grupėms, kuriems bus taikomas numatomas
teisinis reguliavimas.
Rengėja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė

J. Čiuželienė

