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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 

dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pakeisti Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės 

lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisykles, patvirtintas Alytaus miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą 

neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose 

nustatymo taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu: 

1. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„1.2. vaiko tėvų ar teisėtų vaiko atstovų (toliau – tėvų) kasmetinių atostogų metu ir 

vasarą (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais). Netaikoma priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikams nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.;“ 

2. Pakeisti 1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:  

„1.3. tuo atveju, kai tėvai vykdo individualią veiklą, dirba pagal verslo liudijimą, yra 

laisvosios profesijos atstovai, dirba pagal autorinę sutartį ar Civilinio kodekso reguliuojamas 

sutartis, poilsio dienos pateisinamos pateikus prašymą, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 20 

darbo dienų per metus) ir atitinkamą vykdomos veiklos pažymą;“ 

3. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, 

kurios gauna socialines išmokas už laikinai globojamus vaikus):“ 

4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„7. Galimybė lankyti lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį vasarą (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais) sudaroma vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia prašymą ir sumoka išankstinį mokestį. 

Prašymas pateikiamas iki birželio 1 dienos. Jame nurodomas mėnuo, kada vaikas lankys lopšelį-

darželį ar mokyklą-darželį, ir iki birželio 24 dienos turi būti sumokėtas išankstinis mokestis už 

liepos mėnesį  ir/arba iki liepos 24 d. už rugpjūčio mėnesį (išankstinis mokestis skaičiuojamas pagal 

mėnesio darbo dienų skaičių).  

Mokestis negrąžinamas, išskyrus vaiko ligos laikotarpį. Susidariusia mokesčio 

permoka mažinamas kito mėnesio mokestis.  

Mokesčio lengvatos už teikiamą neformalųjį švietimą liepos ir rugpjūčio mėnesiais 

netaikomos pagal šių taisyklių 1 punkto 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 papunkčius ir 5 punktą.“ 

  



5. Papildyti 3.4 papunkčiu: 

„3.4. vaikams, kuriems teismo sprendimu (nutartimi) nustatyta nuolatinė globa ir 

vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra Alytaus miesto savivaldybėje.“ 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

Savivaldybės meras          Nerijus Cesiulis 

 


