
  
 

VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO  

NR. TS-69 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO 

SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO  TVARKOS 

APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. vasario __ d. Nr. TS- ___  

Visaginas 

 

 

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos 

savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 

m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės oeracijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir siekdama suvaldyti susidariusią 

nepalankią epideminę COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) situaciją, n u s p r e n d ž i a : 

1. Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo 

tvarkos aprašą, patvirtintą Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-69 

„Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“: 

1.1. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„5. Atlyginimas už ugdymo ir ūkio reikmes, nurodytas 8.1 papunktyje, nepriklauso 

nuo to, kiek valandų per dieną ir kiek dienų per mėnesį vaikas lankė mokyklą, ir yra mokamas už 

kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukiama mokymo sutartis (išskyrus visos ar dalies mokyklos veiklos 

stabdymo ir (ar) vaikų ugdymo joje organizavimo nuotoliniu būdu dėl Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu arba laikino mokyklos uždarymo laikotarpiu). 

Atlyginimas už ugdymo ir ūkio reikmes, nurodytas 8.2 papunktyje, mokamas už kiekvieną lankytą 

ir nelankytą nepateisintą dieną.“ 

1.2. pakeisti 8.1 papunktį ir jį išdėstyti taip“ 

„8.1. 6,00 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį (nepriklausomai nuo lankytų 

dienų skaičiaus);“ 

1.3. pripažinti netekusiu galios 8.3 papunktį. 

1.4. papildyti 8
1 

punktu: 

 „8
1
. Atlyginimo už ugdymo ir ūkio reikmes, numatyto 8 punkte, mokėti nereikia 

jeigu vaikas ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ne ilgiau kaip 4 valandas arba 

laikino mokyklos uždarymo metu.“ 

1.5. papildyti 8
² 
punktu: 

„8
²
. Jeigu Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų veikla yra apribojama ir dėl to visa ar dalis mokyklos veiklos 

sustabdoma  ir (ar) joje vaikų ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu (jei vaikas nelankė 

mokyklos ar buvo ugdomas nuotoliniu būdu), atlyginimas, numatytas 8.1 papunktyje, mokamas 

proporcingai pagal mokyklą lankytų dienų skaičių.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkto nuostatos taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d.  

3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Visagino savivaldybės interneto 

svetainėje.  

 

 

 

Savivaldybės meras       Erlandas Galaguz 

 

    

 


