
 
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SPRENDIMAS 

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS PAPILDOMAS VAIKŲ 

PRIEŽIŪROS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO 

ĮSTAIGOSE  
 

2022 m. liepos 21 d. Nr. T2-192 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 

37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalimi, 

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1.  Nustatyti atlyginimo dydį vienam asmeniui per mėnesį už teikiamas papildomas vaikų 

priežiūros paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupėse, kurių veiklos modelis yra 12 valandų (priedas).  

2. Mažinti atlyginimo dydį už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas: 

2.1. 50 %, jeigu:  

2.1.1. šeima yra daugiavaikė;  

2.1.2. vaikas turi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir (ar) vaikui nustatytas 

neįgalumas; 

2.1.3. abu vaiko tėvai yra bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokiniai 

arba universitetų, kolegijų nuolatinių profesinio bakalauro, bakalauro, magistrantūros studijų 

studentai, kurie mokosi (studijuoja) valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose; 

2.1.4. yra sunki šeimos materialinė padėtis dėl laikinai susidariusių aplinkybių ir Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos komisija priėmė sprendimą dėl lengvatos taikymo; 

2.2. 100 %, jeigu: 

2.2.1. šeima gauna socialinę pašalpą, mokamą pagal Lietuvos Respublikos piniginės 

socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą; 

2.2.2. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija priėmė 

sprendimą dėl vaiko privalomo ikimokyklinio ugdymo;  

2.2.3. vaikui nelankant įstaigos vasaros laikotarpiu. 

3. Skirti savivaldybės švietimo įstaigoms lėšų iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto dėl 

lengvatų taikymo negautų pajamų iš įmokų už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas. 

4.  Pripažinti netekusiu galios Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. 

sprendimą Nr. T2-193 „Dėl atlyginimo už teikiamas papildomas vaikų priežiūros paslaugas 

savivaldybės švietimo įstaigose dydžio nustatymo“. 

5. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d. 

6. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto 

svetainėje. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 

 

 

 



2 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2022 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-192 

priedas 

 

 

ATLYGINIMO DYDIS VIENAM ASMENIUI PER MĖNESĮ UŽ TEIKIAMAS 

PAPILDOMAS VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO 

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO IR IKIMOKYKLINIO 

UGDYMO GRUPĖSE, KURIŲ VEIKLOS MODELIS YRA 12 VALANDŲ 

 

Teikiamos papildomos 

vaikų priežiūros 

paslaugos trukmė 

Atlyginimo dydis vienam asmeniui per mėnesį už teikiamą papildomą 

vaikų priežiūros paslaugą, kai vaikų grupėje yra: 

12–14 15–17 18–20 

1,5 val. 26,30 Eur 21,00 Eur 17,50 Eur 

1,0 val. 17,50 Eur 14,00 Eur 11,70 Eur 

0,5 val. 8,80 Eur 7,00 Eur 5,90 Eur 

 

 

_______________________ 

 


