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Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir

priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

programas, kompensavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020

m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T11-145 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio

amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7, 8 ir 1 priedo 1

punktus:

1.1. pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Savivaldybė kompensuoja 250 eurų tėvų (globėjų) mokamo mėnesio mokesčio

kiekvienam vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybėje

esančia privačia švietimo įstaiga ir 100 eurų, jeigu tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su kitoje

savivaldybėje esančia privačia švietimo įstaiga.“

1.2. pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje, sudarytoje tarp Klaipėdos rajono

savivaldybės administracijos ir privačios švietimo įstaigos (toliau – Lėšų naudojimo sutartis) (1

priedas), nurodoma, kad mokestis už vaiko išlaikymą privačioje švietimo įstaigoje ne mažiau kaip

vienerius mokslo metus nebus keičiamas ir vaiko išlaikymo įstaigoje vieno mėnesio mokestis bus

sumažintas Savivaldybės kompensuojama suma (250 eurų savivaldybės teritorijoje veikianti įstaiga,

100 eurų kitos savivaldybės teritorijoje veikianti įstaiga).“

1.3. pakeisti 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

,,1. Vadovaudamasis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu

Nr. T11-216 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr.

T11-145 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą

privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Lėšų davėjas skiria Lėšų gavėjui šioje

Sutartyje nustatyta tvarka _____________ (suma skaičiais ir žodžiais) Eur. Lėšos

skiriamos____________ įstaigos tėvų mokamam mėnesiniam mokesčiui už ikimokyklinio ir

priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą kompensuoti.“

2. Sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

3. Skelbti sprendimą Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras          Bronius Markauskas
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