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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 44 punktu ir 

16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 ir 6 dalimis ir 

70 straipsnio 9 ir 11 dalimis, atsižvelgdama į tai, kad Rusijos Federacijos karinės pajėgos vykdo 

didelio masto karinius veiksmus Ukrainoje, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

1. Nustatyti, kad:  

1.1. Užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų 

Ukrainoje, vaikai (toliau – mokiniai) į Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo 

įstaigas (toliau – švietimo įstaiga) priimami bendra Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, taikoma 

užsienio šalių piliečiams. 
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1.2. Pripažintas netekusiu galios.  
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1.3. Pripažintas netekusiu galios. 
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1.4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) teikia rašytinį prašymą švietimo įstaigos vadovui dėl 

atlyginimo už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupėse: 

1.4.1. nemokėjimo iki 2022–2023 mokslo metų pabaigos. Švietimo įstaigos negautos pajamos 

iš įmokų už maitinimo paslaugą dėl lengvatų taikymo yra skiriamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų; 

1.4.2. mažinimo 50 % ar nemokėjimo nuo 2023–2024 mokslo metų pradžios. Sprendimą apie 

lengvatos dydį priima Savivaldybės administracijos komisija dėl lengvatų taikymo už maitinimo 

paslaugą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse, atsižvelgdama į švietimo įstaigos vadovo 

pateiktus dokumentus ar kitą reikalingą informaciją apie šeimos socialinę padėtį. Švietimo įstaigos 

negautos pajamos iš įmokų už maitinimo paslaugą dėl lengvatų taikymo yra skiriamos iš 

Savivaldybės biudžeto lėšų. 

1.5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl atlyginimo nemokėjimo už neformalųjį vaikų švietimą 

Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose pateikia prašymą šių švietimo įstaigų vadovams. Sprendimus dėl lengvatų taikymo priima 

įstaigos vadovas.; 

1.6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atleidžiami nuo atlyginimo mokėjimo 2021–2022 mokslo 

metais už mokiniams teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą Savivaldybės bendrojo ugdymo 

mokyklose. 
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1.7. Užsieniečiai, pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje 

ir laikinai apgyvendinti Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro (toliau – Centras) patalpose, už 



2 

 

apgyvendinimo paslaugas moka 0,60 Eur už parą. Nuo mokesčio atleidžiami pajamų negaunantys 

asmenys. 
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2. Įgalioti Gintarą Neniškį, Savivaldybės administracijos direktorių, iki 2021–2022 mokslo 

metų pabaigos nustatyti papildomų klasių ir mokinių jose skaičių iš Ukrainos dėl karinių veiksmų 

atvykusiems mokiniams. 
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3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.  

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 
 


