PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-10-16 SPRENDIMO NR. T-188 „DĖL
MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR DARŽELIUOSEMOKYKLOSE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2009 m. vasario 26 d. Nr. T-46
6 šaukimo 24 posėdis
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.
55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos
socialinės paramos mokiniams įstatymu (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382, Nr. 1496027), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl
užmokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin., 1995, Nr. 73-1715; 2000, Nr. 2-45;
Nr. 58-1727), Panevėžio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą
ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir darželiuose-mokyklose tvarkos (toliau – Tvarka), patvirtintos
Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2008 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. T-188 „Dėl mokesčio
už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir
darželiuose-mokyklose tvarkos patvirtinimo“, 1 bei 2 punktus ir juos išdėstyti taip:
„1. Tėvai (globėjai) moka 100 % nustatytos maitinimo normos mokestį už kiekvieną
lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną.
1 maitinimo išlaidos, Lt
2 maitinimų
3 maitinimų
išlaidos, Lt
išlaidos, Lt
Maitinimai
Pusryčiai Pietūs Vakarienė Pusryčiai Pietūs ir Pusryčiai, pietūs
ir pietūs vakarienė
ir vakarienė
Priešmokyklinio
ugdymo ir darželio
1,92
2,90
1,78
4,82
4,68
6,60
grupių vaikams
Lopšelio grupės
1,68
2,55
1,57
4,23
4,12
5,80
vaikams
2. Darželių-mokyklų mokiniams nustatomas 2,90 Lt dydžio mokestis už pietus.“
3. Papildyti Tvarkos 4. punktą žodžiais „išskyrus mokestį ugdymo reikmėms“ ir jį išdėstyti
taip:
„4. Nuo mokesčio, išskyrus mokestį ugdymo reikmėms, ikimokyklinio ugdymo
įstaigos ir darželio-mokyklos grupėse atleidžiami:“
4. Papildyti Tvarkos 5.3. punktą žodžiais „arba vaiko gimimo liudijimo kopiją“ ir jį
išdėstyti taip:
„5.3. nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų metu (pagal prašymą ir
pažymos kopiją arba vaiko gimimo liudijimo kopiją), bet ne trumpiau kaip vieną
savaitę; “
5. Pakeisti Tvarkos 5.8. punktą ir jį išdėstyti taip:
„5.8. šeimos narių ligos metu, pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją, o
dirbantiems pagal patentą – patento ir nedarbingumo pažymėjimo kopijas;“
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6. Papildyti Tvarkos 6. punktą žodžiais „už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo grupėse“ ir jį išdėstyti taip:
„6. Mokestis už maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse
mažinamas 50 %, jeigu:“
7. Papildyti Tvarkos 6.5. punktą žodžiais „kartą per tris mėnesius“ ir jį išdėstyti taip:
„6.5. abu tėvai bedarbiai ir registruoti darbo biržoje (pristačius pažymą – kartą per
tris mėnesius);“
8. Papildyti Tvarką 6.7. punktu ir jį išdėstyti taip:
„6.7. vienam vaikui, jeigu ugdymo įstaigą lanko du vaikai iš tos pačios šeimos.“
9. Šis Sprendimas įsigalioja nuo 2009 m. balandžio 1 d.

Savivaldybės meras

Vaidas Pocius
2009-02-03

Povilas Žagunis

