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Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu,

16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos

švietimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir 70 straipsnio 11 dalimi, atsižvelgdama į tai, kad Rusijos

Federacijos karinės pajėgos vykdo didelio masto karinius veiksmus Ukrainoje, Kauno miesto

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

Pakeisti Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio

ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Kauno

miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-454 „Dėl Atlyginimo už vaikų,

ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo

ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildyti jį nauju 52 punktu:

„52. Kai vaikas yra atvykęs iš Ukrainos ir laikinai gyvena Kauno miesto savivaldybės

teritorijoje, Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytas atlyginimas nemokamas.“

Savivaldybės meras Visvaldas Matijošaitis
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