KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
10 POSĖDIS
SPRENDIMAS
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D.
SPRENDIMO NR. TS-400 „DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ
IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NEVALSTYBINĖSE
ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, KAUNO RAJONE VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. lapkričio 22 d. Nr. TS-308
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą
Nr. TS-400 „Dėl mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų
išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, Kauno rajone vykdančiose ikimokyklinio ugdymo
programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

„KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO
AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,
VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio
8 punktu, 7 straipsnio 7 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 65 straipsnio 1 punktu, Kauno rajono savivaldybės
taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų
išlaikymą nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas,
tvarkos aprašą (pridedama).“
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

Savivaldybės mero pavaduotojas

Paulius Visockas
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PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-400
(2018 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. TS-308
redakcija)
MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS
VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE,
VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mėnesinio mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą
nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programas, tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)
skiriamų biudžeto lėšų nevalstybinėms švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ugdymo
programas (toliau – švietimo įstaigos), apskaičiavimą, paskirstymą ir naudojimą.
2. Aprašas taikomas nevalstybinėms švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio
ugdymo programas, skiriant Savivaldybės biudžeto lėšas tėvų mokamo mėnesinio mokesčio
dalies (toliau – mokesčio dalis) kompensavimui už ikimokyklinio amžiaus vaikų, kurių vieno iš
tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone, išlaikymą jose. Tvarkos
aprašas sudarys sąlygas didinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą šio amžiaus
vaikams ir padės užtikrinti šeimos ir darbo įsipareigojimų suderinamumą, šeimoms,
patiriančioms finansinių sunkumų, sudarant galimybę vaikus ugdyti švietimo įstaigose.
II SKYRIUS
MĖNESINIO MOKESČIO KOMPENSAVIMO TVARKA
3. Savivaldybė kompensuoja mokesčio dalį vaikams, kurie nepatenka į Savivaldybės
švietimo įstaigose įsteigtas ikimokyklinio ugdymo grupes ir lanko nevalstybines švietimo įstaigas.
4. Mokesčio dalis kompensuojama, jeigu:
4.1. vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Kauno rajone;
4.2. vaikas yra užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės
sistemos duomenų bazėje ir yra nepatekęs einamaisiais mokslo metais į pasirinktą (-as)
Savivaldybės švietimo įstaigą (-as);
4.3. vaikas priimtas į pasirinktą nevalstybinę švietimo įstaigą, vykdančią ikimokyklinio
ugdymo programą.
5. Mokesčio dalies kompensavimui Savivaldybė per mėnesį vienam vaikui skiria 73 Eur.
6. Savivaldybės taryba numato mokesčio dalies kompensavimui skirtas lėšas
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tvirtindama einamųjų metų Savivaldybės biudžetą.
7. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos mokesčio dalies kompensavimui už vaikų išlaikymą
apskaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokinių registre
rugsėjo mėn. 1 d. fiksuotą, Kauno rajone deklaravusių gyvenamąją vietą, vaikų skaičių.
8. Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos mokesčio dalies kompensavimui, pervedamos
švietimo įstaigoms pagal sudarytas biudžetinių lėšų naudojimo sutartis ir sąmatas.
9. Švietimo įstaiga–lėšų gavėjas įsipareigoja:
9.1. gautas pinigines lėšas naudoti pagal tikslinę paskirtį, nurodytą Aprašo 11 punkte;
9.2. gautų piniginių lėšų apskaitą tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimais;
9.3. turėti pirminius atsiskaitymo dokumentus, patvirtinančius lėšų panaudojimą pagal
tikslinę paskirtį;
9.4. Kauno rajono Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuotai buhalterijai kas
ketvirtį pateikti prašymą lėšų gavimui, nurodant lankančių, Kauno rajone deklaravusių
gyvenamąją vietą, vaikų skaičių.
10. Švietimo įstaiga, gavusi Savivaldybės biudžeto lėšas, privalo atitinkamai gauta
pinigine lėšų suma sumažinti taikomą vieno vaiko išlaikymo mėnesinį mokestį.
11. Savivaldybės biudžeto lėšos mokesčio daliai kompensuoti gali būti skiriamos darbo
užmokesčiui, Sodros įmokoms ir kitoms su vaiko, Kaune rajone deklaravusiu gyvenamąją vietą,
išlaikymu susijusioms švietimo įstaigos išlaidoms padengti.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius vykdo sistemingą
švietimo įstaigų ugdymo proceso, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyrius –
švietimo įstaigoms skirtų Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo stebėseną.
13. Savivaldybės administracija turi teisę reikalauti, kad:
13.1. švietimo įstaigos, gavusios Savivaldybės biudžeto skirtas lėšas, pateiktų
pirminius apskaitos dokumentus, patvirtinančius lėšų naudojimą, sutartis bei visus kitus
dokumentus ir duomenis, reikalingus atlikti piniginių lėšų panaudojimo patikrinimą;
13.2. nepanaudotos arba panaudotos ne pagal paskirtį Savivaldybės biudžeto lėšos
grąžinamos į Savivaldybės biudžetą.
14. Švietimo įstaigos vadovas atsako už realiais finansiniais ištekliais grindžiamų
sprendimų vykdymą, kad ugdymo programos ir ugdymo planų įgyvendinimas būtų susietas
su švietimo įstaigų finansavimu.
__________________________________________

