
 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

SPRENDIMAS  

DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. 

SPRENDIMO  NR. TS-199 „DĖL BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS MOKESČIO IR 

LENGVATŲ UŽ  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 

IŠLAIKYMĄ BIRŠTONO  SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO 

UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS  APRAŠO PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ 

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO 

NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO  

2022 m. spalio 21 d. Nr. TSE-168  
Birštonas  

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 

punktu,  16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Birštono lopšelio-

darželio  „Giliukas“ direktorės Reginos Gustaitienės ir Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ 

direktorės  Vitalijos Adamonienės 2022 m. spalio 13 d. prašymą „Dėl Mokesčio ir lengvatų už 

ikimokyklinio ir  priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo  įstaigose“, Birštono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:   

1. Pakeisti Mokesčio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų  išlaikymą Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos 

aprašo,  patvirtinto Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-199 

„Dėl Birštono  savivaldybės mokesčio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų išlaikymą  Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose tvarkos aprašo 

patvirtinimo ir kai  kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“, 

4.2 papunktį ir jį  išdėstyti taip:  

„4.2. Mokestis už vaikų dienos maitinimą, kurio dydis yra 100 procentų nustatytos 

vaikų  dienos maitinimo normos;   

Dienos maitinimo norma yra: 

Grupės pavadinimas  1 maitinimo išlaidos Eur (įskaitant 

pirkimo  pridėtinės vertės mokestį) 

3-jų maitinimų   

išlaidos, Eur   

(įskaitant 

pirkimo  pridėtinės 

vertės   

mokestį) 

Pusryčiai  Pietūs  Pavakariai 

Lopšelio grupės 

vaikams  

0,82  1,48  1,00  3,30 

Ikimokyklinės 

grupės  vaikams  

0,85  1,60  1,05  3,50 

 



Priešmokyklinės 

grupės  vaikams 

0,85  1,60  1,05  3,50 

Įstaigos darbuotojams  
 

1,90  
 

1,90 

 

2. Pripažinti netekusiu galios Birštono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 16 

d.  sprendimo Nr. TSE-187 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo 

Nr.  TS-199 „Dėl Birštono savivaldybės mokesčio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus  vaikų išlaikymą Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose 

tvarkos aprašo  patvirtinimo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo 

netekusiais galios“  pakeitimo“ 1.2 papunktį.   

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2022 m. lapkričio 1 d.   

Savivaldybės merė                                                                                       Nijolė Dirginčienė 
 


