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ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ“ PAKEITIMO
2020 m. balandžio 30 d. Nr. T2-123
Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Jurbarko kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų nario mokesčio mokėjimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T2-272
„Dėl Jurbarko kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų“, 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,3. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiami:
3.1. vaikai, kurie dėl ligos praleido daugiau kaip pusę repeticijų per mėnesį;
3.2. vasaros atostogų metu (liepos ir rugpjūčio mėn.);
3.3. jeigu per mėnesį daugiau kaip pusė numatytų repeticijų nevyko dėl su kolektyvo vadovu
susijusių priežasčių (atostogos, liga, komandiruotė);
3.4. nepaprastosios padėties, ekstremalios situacijos, epidemijos arba karantino laikotarpiu, jei
tuo metu kolektyvų repeticijos negali vykti kolektyvų nariams fiziškai dalyvaujant meninio ugdymo
ir užimtumo veiklose.“.
2. Nustatyti, kad kolektyvų nario mokestis Jurbarko kultūros centre neskaičiuojamas nuo
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nustatytos karantino pradžios.
3. Įpareigoti Jurbarko kultūros centro direktorių perskaičiuoti ir grąžinti mokesčio dalį už kovo
mėnesį tiems mokėtojams, kurie jau sumokėjo visą sumą.
4. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje.
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