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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: 

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 

T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-

darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Mokesčio už 

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

darželiuose nustatymo taisykles: 

1.1. Pakeisti 1.1 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„1.1. dėl vaiko ligos (pateikus gydytojo pažymą);“ 

1.2. Pakeisti 1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:  

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

vasarą (birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais) ), pateikus prašymą (prašymai pateikiami iki gegužės 

1 d.), kuriame nurodomas laikotarpis, kada vaikas nelankys lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių; 

1.4. Pakeisti 1.4 punktą ir jį išdėstyti taip:  

„1.4. dėl šeimyninių aplinkybių ir kitų aplinkybių ne ilgiau kaip 3 darbo dienas per 

mėnesį, tačiau būtina informuoti prieš dieną: neinformavus nuostata netaikoma;“ 

1.5. Pakeisti 1.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„1.5. tėvams, dirbantiems pagal kintamą darbo grafiką, pristačius darbdavio 

pateisinamą dokumentą;“ 

1.6. Pakeisti 2.5 punktą ir jį išdėstyti taip: 

„2.5. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažymėjimą) – 

atleidžiami 100 proc. nuo mokesčio.“ 

2. Papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 

T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-

darželiuose ir mokyklose-darželiuose nustatymo taisyklių tvirtinimo“ patvirtintas Mokesčio už 

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

darželiuose nustatymo taisykles 6.1 punktu: 

„6.
1
 Tėvams, pageidaujantiems, kad jų vaikai lankytų lopšelį-darželį ir mokyklą-

darželį vasaros laikotarpiu mokestis taikomas bendra tvarka.“ 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas galioja nuo 2017 m.  balandžio 1 d. 

 

 

Savivaldybės meras    Vytautas Grigaravičius 


