
 
 

JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURBARKO „ĄŽUOLIUKO“ MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRIČIO 

7 D. ĮSAKYMO Nr. T-98 „DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO 

 

2014 m. lapkričio 20 d. Nr. T-100 

Jurbarkas 

 

Atsižvelgdama į  Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimą Nr.  

T2-275 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimo Nr. T-265 „Dėl 

atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Jurbarko rajono 

savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir į Mokyklos nuostatų, 

patvirtintų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T2-161 „Dėl 

Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 27.1 punktą: 

1. P a k e i č i u Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą  

tvarkos aprašą (toliau – aprašo) patvirtintą Jurbarko  „Ąžuoliuko“ mokyklos direktoriaus 2013 m. 

lapkričio 7 d. įsakymu Nr. T-98 „Dėl Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo“ : 

1.1. aprašo 15 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „25 litai“ įrašau skaičių ir žodį „7,24 eurų“   

ir šį punktą išdėstau taip: 

„15. Mėnesinis atlyginimas už mokyklos lankymą (darželio grupes, jose išbūnant ilgiau kaip  

4 val. per dieną) nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. yra 7,24 eurų per mėnesį“; 

1.2. aprašo 17 punkte vietoj skaičiaus ir žodžio „80 litų“ įrašau skaičių ir žodį „23,17 eurų“  ir  

šį punktą išdėstau taip: 

„17. Mėnesinis atlyginimas už mokyklos lankymą (darželio grupes) nuo liepos 1 d. iki  

rugpjūčio 31 d. – 23,17 eurų per mėnesį“. 

1.3. aprašo 23 punktą išdėstau taip: 

„23. Tėvai (globėjai) prašymus ir kitus dokumentus, kuriais vadovaujantis galėtų būti  

taikomos lengvatos, pateikia prieš pradedant vaikui lankyti įstaigą, o vėliau – kartą per metus iki 

sausio 1 d. ir atsiradus teisei į lengvatą ( ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių 

pasikeitimo. Tėvai ( globėjai) atsako už pateikiamą dokumentų teisingumą. Atlyginimo už vaiko 

išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą. 

2. Įsakymo 1.1; 1.2 ir 1.3 punktai  įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.  
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