
PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO,
PATVIRTINTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 23 D. SPRENDIMU 

NR. 1-312, PAKEITIMO IR ATLEIDIMO NUO MOKESČIO ĮSTAIGOS REIKMĖMS
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Panevėžys

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,

Panevėžio miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašą,

patvirtintą Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 „Dėl

Atlyginimo  už  vaikų,  ugdomų  pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programas,

išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir

Savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. 1-128 „Dėl Atlyginimo už vaikų,

ugdomų  pagal  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio  ugdymo  programas,  išlaikymą  Savivaldybės

ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo

netekusiu galios“, taip:

1.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Mokestį įstaigos reikmėms sudaro ugdymo aplinkai išlaikyti skirtos išlaidos (prekėms

ir priemonėms higienos normų reikalavimams vykdyti, baldams, aprangai, patalynei, spaudiniams,

kanceliarinėms prekėms, ugdymo priemonėms įsigyti, ilgalaikio turto einamajam remontui, ryšių,

interneto  paslaugoms,  interneto  svetainės  priežiūrai,  būtinosioms  paslaugoms  ir  patikroms).  Šis

mokestis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė įstaigą, ir

yra  mokamas  už  kiekvieną  ikimokyklinio  ugdymo mokyklos  darbo mėnesį,  išskyrus  Aprašo  9

punkte minimais atvejais.“.

1.2. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:



2

„9. Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms. Šis mokestis

nemokamas,  vaikui  nelankant  įstaigos,  kai  įstaigose  vasaros  laikotarpiu  nevykdoma  veikla  ar

paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje ir privalomai sustabdžius

vaikų  ugdymo  ir  (ar)  priežiūros  procesą  švietimo  įstaigose,  o  jau  sumokėtas,  įskaitomas  už

artimiausius vaiko ugdymo mėnesius įstaigoje arba grąžinamas tėvams, kai vaiko ugdymas įstaigoje

nutraukiamas.  Išnykus  ar  pasibaigus  mokesčio  įstaigos  reikmėms  nemokėjimo  sąlygoms,

nurodytoms  šiame  Aprašo  punkte,  mokamas  0,54  Eur  dydžio  mokestis  už  kiekvieną  likusią

einamojo mėnesio darbo dieną.“.

2.  Atleisti  2020  m.  kovo  14  d.  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  Nr.  207

paskelbto karantino laikotarpiu vaikų tėvus nuo mokesčio įstaigos reikmėms už ugdymo aplinkos

išlaikymą. 

3. Nustatyti, kad karantino  paskelbimo laikotarpiu šio sprendimo 2 punkte nurodytas jau

sumokėtas mokestis įstaigos reikmėms įskaitomas už artimiausius vaiko ugdymo mėnesius įstaigoje

arba grąžinamas tėvams, kai vaiko ugdymas įstaigoje nutraukiamas.

Savivaldybės meras Rytis Mykolas Račkauskas
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