
 

 

 
 

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 29 D. 

SPRENDIMO NR. T-183 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. balandžio 29 d.  Nr. T-61 

Joniškis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

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

programas, išlaikymą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl Mokesčio 

už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Joniškio 

rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su pakeitimu, padarytu 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-25) 1 punktu: 

1.1. išdėstyti 4.1 papunktį taip: 

„4.1. ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo grupės – 1,90 Eur“; 

1.2. išdėstyti 4.2 papunktį taip: 

„4.2. ikimokyklinio ugdymo grupės ir priešmokyklinės ugdymo grupės – 2,10 Eur, iš kurių 

priešmokyklinės grupės vaikams iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų kompensuojama 

pietų kaina – 1,70 Eur“; 

1.3. išdėstyti 7 punktą taip: 

„7. Tėvams pateikus prašymą (esant reikalui ugdymo įstaiga turi teisę paprašyti pateikti 

patvirtinančius dokumentus), mokestis už maitinimą švietimo įstaigoje mažinamas 50 procentų, 

jeigu:“; 

1.4. papildyti 7.1.4 papunkčiu: 

„7.1.4. vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota tėvų valdžia“; 

1.5. išdėstyti 10 punktą taip: 

„10. Ugdymo mokesčio dydis per mėnesį – 7 Eur (ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti), 

šis mokestis nerenkamas, jei įstaiga nevykdo veiklos, ugdytinis nelankė ugdymo įstaigos visą 

mėnesį arba paskelbtas karantinas, epidemija, stichinė nelaimė ir ugdymo procesas organizuojamas 

nuotoliniu būdu“; 

1.6. išdėstyti 12 punktą taip: 

„12. Ugdymo mokestis gali būti naudojamas įstaigos ugdymo priemonėms įsigyti, ugdymo 

aplinkai kurti ir atnaujinti, trumpalaikiam inventoriui ir ilgalaikiam turtui įsigyti“; 

1.7. papildyti 19–20 punktais: 

„19. Aprašas skelbiamas Joniškio rajono savivaldybės mokyklų, vykdančių ikimokyklinį ir 

(ar) priešmokyklinį ugdymą, interneto svetainėse. 

20. Aprašas gali būti keičiamas, pildomas Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu“. 
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2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2021 m. gegužės 1 d. 

 

 

Savivaldybės meras         Vitalijus Gailius 


