
KAUNO MIESTO SAYIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS

DEL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES TARYBOS 2019 M. SPALIO 15 D. SPRENDIMO

NR. r- 4s4 ,,DEL ATLYGINIMO uz VAIKU, UGDoMU^P^A9*1lslYgK:5:JNro IR
(AR) pRIESvTOTyXLINIO UGDYMO PROGRAMAS, ISLAIKYMA DYDZIO

NUSTATyMo IR MoKEJTMo rvARKos ApRASo p^LrvIRTINIMo" PAKEITIMO

2023 m. vasario 7 d. Nr. T-32

Kaunas

Kauno miesto savivaldybes taryba n u s p r e n d i, i a ;

1. Pakeisti Atlyginimo uZ vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio

ugdymo programas, i5laikym4 dydZio nustatymo ir mokejimo tvarkos apraS4, patvirtint4 Kauno

miesto savivaldybes tarybos 2Ol9 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454,,DeI Atlyginimo uZ vaikq,

ugdomq pagalikimokyklinio ir (ar) priesmokyklinio ugdymo programas, i5laikymqdydLio nustatymo

ir mokejimo tvarkos apra5o patvirtinimo", ir ji i5destyti nauja redakcija (pridedama)'

2. Nustatyti, kad I punkte nurodyto naujos redakcijos apra5o nuostatos taikomos nuo

2023 m. sausio l9 d.

Savivaldybds meras Visvaldas Matij o5aitis



PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybes tarybos

2019 m. spalio 15 d.

sprendimu Nr. T-454

(Kauno miesto savivaldybes tarybos

2023 m. vasario 7 d.

sprendimo Nr. T-32 redakcija)

l

ATLYGINIMO UZ VAIKU, UGDOMU PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR)

PRTESMoKvKLINIo uGDyMo rRoGRAMAS, r5r,a.rxyvr4 DyDZro NUSTATvMo

IR MOKEJIMO TVARI(OS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Atlyginimo uZ vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio ugdymo

programas, i5laikymq dydi:io nustatymo ir mokejimo tvarkos apra5as (toliau Apra5as)

reglamentuoja atlyginimo uZ vaikq, ugdomq Kauno miesto savivaldybes (toliau - Savivaldybe)

biudZetinese Svietimo istaigose (toliau - mokyklos) pagal ikimokyklinio ir (ar) prie5mokyklinio

ugdymo programas, i5laikym4 dydLio (toliau - mokestis) nustatymo, lengvatq taikymo ir tam b[tinq

dokumentq pateikimo, mokesdio mokejimo s4lygas ir tvark4.

2. Apra5as yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu,

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, kitais teises aktais.

II SKYRIUS

MOKESdIO DYDZIO NUSTATYMAS

3. Mokestis uZ vaikq, ugdomq pagal prie5mokyklinio ugdymo programas, i5laikymq yra

mokestis uZ maitinim4.

4. Mokestis uZ vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ugdymo programas, i5laikyrn4 susideda

i5 mokesdio uZ maitinimq ir mokesdio uZ ugdymo sglygq tenkinim4:

. 4.L mokestis uZ maitinim4 - atskiru Savivaldybes tarybos sprendimu nustatytas vaikq

dienos maitinimo kainos dydis;

4,.2. mokestis uZ ugdymo s4lygq tenkinim4 - mokyklos i5laikymo reikmemS, t. y.

edukacinems erdvems irengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonems, edukaciniq renginiq
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paslaugoms apmoketi, turtui isigyti, darbuotojq darbo uZmokesdiui ir socialinio draudimo i5laidoms

skirtos i5laidos. Vaiko tevai (iteviai, globejai) moka 0,58 Eur dydZio mokesti uZ ugdymo sqlygq

tenkinim4 uZ kiekvien4 vaiko lankyt4 ir nelankyt4 nepateisintq dien4.

III SKYRIUS

LENGVATU TAIKYMAS IR LENGVATOMS TAIKYTI BUTINU DOKUMENTU

PATEIKIMAS

5. Nuo Apra5o 3 ir 4 punktuose nurodyto mokesdio mokejimo atleidLiama:

. 5.1. jei vaiko tevai (iteviai, globejai) gauna socialing pa5alpq pagal Lietuvos Respublikos

pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams istatym4 ir kitus teises akfus, pateikia

pra5ym4 ir atsakingas mokyklos darbuotojas, patikrings pra5yme pateiktus duomenis, patvirtina, kad

jie atitinka informacineje sistemoj e ,,Paramao' pateiktus duomenis;

5.2. kai vaikas yra atvykgs i5 Ukrainos del Rusijos Federacijos kariniq pajegq Ukrainoje

vykdomq kariniq veiksmq ir laikinai gyvena Savivaldybes teritorijoje, iki vaikui bus i5duotas leidimas

laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, bet ne ilgiau kaip 6 menesius nuo laikinosios apsaugos

Lietuvos Respublikoje asmeniui suteikimo dienos.

6. Apra5o 4 punkte nurodytas mokestis nemokamas, kai vaikui teises aktq nustatyta tvarka

paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas.

7. Atsakingas mokyklos darbuotojas vykdo socialines pa5alpos asmenims skyrimo

(neskyrimo) stebesenq - kartq per ketvirti tikrina informacineje sistemoje ,,Parama" pateiktus

duomenis. Nustadiusi Savivaldybes administracijos padalinio, administruojandio paramos skyrim4,

pateiktq duomenq ir tevq pateiktq duomenq neatitikim4, mokykla, atsiZvelgdama i Savivaldybes

administracijos padalinio, administruojandio paramos skyrim4, pateikt4 naujausi4 informacij4, priima

sprendim4 del vaiko tevams (iteviams, globejams) taikytos lengvatos perskaidiavimo ir (ar) jos

taikymo nutraukimo.

8. Savivaldybes biudZeto le5omis finansuojamos 50 procentq Apra5o 3 ir 4 punktuose

nurodyo mokesdio uZ i5laikym4 lengvatos taikomos, jeigu:
' 

8.1. vaikas turi tik vien4 i5 tevq (kitas tevas mirgs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime,

teismo pripaZintas dingusiu be Zinios, teismo pripaZintas neZinia kur esandiu, teismo pripaZintas

neveiksniu, atlieka bausmg ikalinimo istaigoje, vienam i5 tevq laikinai arba neterminuotai apribota

v.aldZia, tevai i5situokg ir vaiko gyvenamoji vieta teismo procesiniu dokumentu yra nustatyta su vienu

i5 vaiko tevq);
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8.2. tevai (iteviai, globejai) augina ir (ar) globoja tris (riipinasi trimis) ar daugiau

nepilnamediq ir (ar) besimokandiq pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose

vaikq;

8.3. abiejq tevq (iteviq, globejq) ir bendrai gyvenandiq asmenl, kaip jie suprantami pagal

Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams istatym4, praejusirl

3 menesiq (iki pra5ymo pateikimo menesio) vidutines menesio pajamos vienam asmeniui maZesnes

kaip 1,5 valstybes remiamq pajamq dydi:io;

8.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatine globa;

8.5. vaikui, uZ kurio iSlaikym4 mokamas mokestis, nustatytas neigalumas, Zymfls raidos

(fizines, pa1inimo, elgesio ir emocines, socialines) ir (ar) sveikatos sutrikimai;

8.6. vaikas auga moksleiviq ar studentq Seimoje, kurioje vienas i5 tevq (iteviq) mokosi pagal

pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo, nuolatiniq arba i5tgstiniq studijq

profesinio bakalauro, bakalauro, magistranttiros, doktorant[ros ir rezidenttiros studijq programas

(pateikus paLymas apie mokslo tgsim4 vasario ir rugsejo menesiais);

8.7. vaikui, uZ kurio i5laikym4 mokamas mokestis, nustatytas neigalumas, Zymts raidos

(fizines, palinimo, elgesio ir emocines, socialines) ir (ar) sveikatos sutrikimai, del kuriq jis ugdomas

Kauno Prano Daunio ugdymo centre, Kauno kurdiqjq ir neprigirdindiqjq ugdymo centre,

Kauno 5v. Roko mokykloje.

9. Vienu metu gali buti taikoma tik viena i5 Apra5o 8 punkte nurodytq lengvatq. J4 tevai

(iteviai, globejai) turi pasirinkti ir nurodyti savo praiyme, ir, jei reikia, pateikti dokumentus

reikalingus lengvatai tai$rti.

10. Vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, tevai

(iteviai, globejai)mokesdio, nurodyto Apra5o 3 ir 4 punktuose, nemoka, jeigu vaikas nelanko

mokyklos Siais atvej ais:

' 10.1. del ligos - pirm? dien4 (po ligos) atvedus vaik4 i mokykl4 ir pateikus tevq (iteviq,

globejq) ra5ytini paai5kinim4;

10.2. tevq (iteviq, globejq) kasmetiniq atostogq metu, pateikus argumentuotq pra5ym4;

10.3. vaiko vasaros atostogq metu ne trumpiau kaip vien4 savaitg (birZelio-rugpj[dio

menesiais), pateikus argumentuot4 pra5ymE;

10.4. motinos (imotes, globejos) ne5tumo ir gimdymo atostogq metu, pateikus argumentuot4

praSym4;

. 10.5. tevq (iteviq, globejq) nemokamq atostogq ar prastovg metu, pateikus argumentuot4

praSym4;

10.6. jeigu tevai (iteviai, globejai) dirba pagal kintam4 darbo grafikq,pateikus argumentuotq

praSymq;
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10.7. del ekstremaliqjrl lvykiq, ekstremaliosios situacijos, esant -20"C ir Zemesnei oro

temperat[rai ar +30oC ir auk5tesnei oro temperatrlrai;

10.8. kai mokykla tZdaroma del remonto darbq, karantino, paskelbtos epidemijos;

10.9. nelaimes Seimoje atvejais (artimqjq mirtis ir pan.) - ne ilgiau kaip tris dienas, pateikus

argumentuotq pra5ym4.

11. Tevai (iteviai, globejai), vykdantys veikl4 pagal verslo liudijim4 arba individualios

veiklos vykdymo paLymq, mokesdio nemoka Apra5o 10.2, 10.5 ir 10.6 papunkdiuose nurodytais

atvejais, jeigu pateikia savo tai patvirtinandius dokumentus.

t2. Tdvai (iteviai, globejai) dokumentus, reikalingus mokesdio, nurodyto Apra5o 3 ir

4 punktuose, lengvatai gauti, kartu su pra5ymu taikyti lengvat4, pateikia priimant vaik4 i mokykl4

arba ne veliau kaip per menesi nuo aplinkybiq pasikeitimo. Jie atsako uZ pateikiamq dokumentq

teisingum4. Dokumentai, pridedami prie pra5ymo, turi bUti i5duoti ne anksdiau kaip prie5

30 kalendoriniq dienq iki pra5ymo pateikimo dienos. Lengvata taikoma nuo kito m6nesio, atsiradus

pagrindui taikyti lengvat4. Jei tevai (iteviai, globejai) laiku nepateikia reikiamq dokumentq, mokestis

skaidiuojamas netaikant lengvatos. Informacij4, galindi4 tureti itakos lengvatos netaikymui, tevai

(iteviai, globejai) privalo prane5ti mokyklai ne veliau kaip per 5 darbo dienas po aplinkybiq

pasikeitimo, bet ne veliau kaip iki menesio paskutines darbo dienos. Lengvata netaikoma nuo tos

dienos, kai i5nyko aplinkybes jA tailqrti. Mokykla priima sprendim4 del tevams tailcytos lengvatos

perskaidiavimo ir (ar) jos taikymo nutraukimo, jeigu pati gauna duomenq apie aplinkybiq, turejusiq

itakos lengvatai tai$rti, pasikeitim4 ir (ar) iSnykim4.

. 13. Tevams (iteviams, globejams), kuriq vaikas yra prie5mokyklinio amZiaus, mokestis

atitinkamai maZinamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialines paramos mokiniams istatyme

itvirtinta teise i nemokamus pietus.

IV SKYRIUS

MOKESEIO MOKEJIMAS

14. Mokestis skaidiuojamas uZ praejusi menesi ir turi b0ti sumoketas iki menesio 20 dienos.. 
15. Jeigu del nepateisinamos prieZasties mokestis nesumokamas daugiau kaip du mdnesius,

mokyklos direktorius turi teisg pa5alinti vaik4 i5 mokyklos, tadiau ne anksdiau kaip praejus

15 kalendoriniq dienq nuo dienos, kai apie ketinim4 priimti toki sprendim4 ra5tu ispejo vaiko tevus

fitevius, globejus).

16. Mokesdio skolos i5 tevq (iteviq, globejq) i5ie5komos Lietuvos Respublikos teises aktq

nustat5rta tvarka.


