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MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS 

PRAILGINTOS DIENOS GRUPĖJE TVARKA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  
 

 
 

1. Mokesčio už ikimokyklinio  amžiaus vaikų išlaikymą  tvarka Rietavo sav. Tverų 

gimnazijos prailgintos dienos grupėje (toliau – Tvarka), reglamentuoja ikimokyklinio  amžiaus 

vaikų maitinimo ir ugdymo paslaugų mokesčių nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų 

dokumentų lengvatoms taikyti priėmimą.  

2. Tvarkos tikslas – sudaryti sąlygas gimnazijai organizuoti vaikų maitinimą ir laiku gauti 

iš tėvų (globėjų) mokesčius už vaikų išlaikymą.   

3. Tvarkoje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 17 straipsnio 

2 dalies 7 punktu, Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems 

gyvenantiems asmenims įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuriuose numatomas išmokų 

teikimas asmenims, patyrusiems socialinę riziką ir piniginės socialinės paramos teikimas 

apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

1999 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir 

energijos normų tvirtinimo. 

 

 

II SKYRIUS  

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS 
 

 
 

4. Už vaiko išlaikymą Rietavo sav. Tverų gimnazijos prailgintos dienos grupėje kiekvieną 

lankytiną dieną tėvai (globėjai) moka:  

4.1. 100 procentų nustatytos vaiko prailgintos dienos grupėje maitinimo kainos, kurią 

sudaro pusryčiai ir vakarienė. Maitinimo kaina prailgintos dienos grupėje (nuo 3 metų amžiaus) – 

0,90 Eur. Tėvai (globėjai), raštu pateikę prašymą gimnazijos direktoriui, gali pasirinkti – pusryčius 

ar vakarienę  vaikas valgys prailgintos dienos grupėje ir atitinkamai mokėti po 50 procentų 

maitinimo kainos. Maitinimų skaičius gali būti keičiamas nuo kito mėnesio 1 dienos. Tėvai 

(globėjai) gali atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas švietimo įstaigoje praleidžia ne daugiau 

kaip 4 val. per dieną, mokant tik mokestį ugdymo reikmėms; 

4.2. 0,30 Eur dydžio mokestį ugdymo reikmėms paskirstyti taip: 80 proc. šio mokesčio –  

grupės  reikmėms, 20 proc. – įstaigos poreikiams tenkinti; 

4.3. mokesčiui vaiko ugdymo reikmėms lengvatos netaikomos.   

5. Už vaiko išlaikymą prailgintos dienos grupėje tėvai (globėjai, rūpintojai) moka 50 proc. 

nustatytos vaiko dienos maitinimo normos, kai: 

5.1. vaikas turi vieną iš tėvų (kai vienas iš tėvų paskelbtas mirusiu – pateikiama mirties 

liudijimo kopija;  kai vienas iš tėvų dingęs be žinios – pateikiama teismo sprendimo kopija;  

vieniša motina, kai vaiko gimimo liudijime nėra nurodyti tėvo duomenys – pateikiama teismo 

sprendimo arba nutarties apie nenustatytą tėvystę kopija. Visais atvejais pateikiama vaiko gimimo 

liudijimo kopija);  

5.2. šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų amžiaus ir vyresnių, jeigu jie tebesimoko 

bendrojo lavinimo mokyklose; 



   

5.3.  vienas iš tėvų atlieka karinę tarnybą;  

5.4. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame 

mokymo įstaigos skyriuje;   

5.5. tėvai (globėjai) gauna socialinę pašalpą – pateikus Rietavo savivaldybės 

administracijos Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyriaus pažymą; 

5.6. vaikui nustatytas neįgalumo lygis; 

5.7. vienam iš tėvų yra nustatytas 0-25 ar 30-55 proc. darbingumo lygis;     

5.8. vienam šeimos nariui tenka mažiau negu 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nustatytų valstybės remiamų pajamų dydžio per mėnesį (mažiau negu 153 Eur kiekvienam šeimos 

nariui), pristačius šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą, pažymas iš tėvų (globėjų) darboviečių 

apie gaunamas pajamas kasmet 4 kartus – iki rugsėjo 20 d. (už birželio, liepos, rugpjūčio mėn.), 

iki gruodžio 20 d. (už rugsėjo, spalio, lapkričio mėn.), iki kovo 20 d. (už gruodžio, sausio, vasario 

mėn.), iki birželio 20 d. (už kovo, balandžio, gegužės mėn.), pažymas iš valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos („Sodros“) apie gautas pajamas už tą patį laikotarpį, jeigu kuris iš tėvų 

(globėjų) nedirba – pažymą iš Darbo biržos.   

6. Mokestis nemokamas, jeigu vaikas nelanko prailgintos dienos grupės šiais atvejais: 

6.1. dėl ligos ir savaitę po jos;  

6.2. tėvų kasmetinių ir nemokamų atostogų metu (pristačius prašymą); 

6.3. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais); 

6.4. kai tėvai dirba pamainomis ir slenkančiu grafiku (pateikus raštišką pranešimą 

gimnazijai);  

6.5. moksleivių atostogų metu, esant šeimoje mokyklinio amžiaus vaikui; 

6.6. priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai – moksleivių atostogų metu; 

6.7. tėvų nedarbo metu (pateikus tai patvirtinančius dokumentus); 

6.8. žiemos laikotarpiu, jeigu oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ir daugiau; 

6.9. nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan.; 

6.10. išimtiniais atvejais, kai tėvai informuoja apie vaiko neatvykimą į prailgintos dienos 

grupę iki 9 val. (ne daugiau kaip vieną kartą per mėnesį). 

7. Vaikų išlaikymo mokestis už praėjusį mėnesį turi būti sumokamas iki kito mėnesio 25 

dienos. Dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokėjus mokesčio, įstaigos vadovas turi teisę 

išbraukti iš prailgintos dienos grupės vaikų sąrašo, o mokestis išieškomas Lietuvos Respublikos 

teisės aktų numatyta tvarka.      

8. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į 

prailgintą dienos grupę, o vėliau – pasikeitus gyvenimo aplinkybėms. Tėvai (globėjai) atsako už 

pateikiamų dokumentų ir informacijos teisingumą. Pasikeitus šeimos  situacijai, tėvai raštu 

informuoja įstaigos vadovą apie mokesčio už vaikų išlaikymą prailgintos dienos grupėje 

perskaičiavimą.  

9. Laiku nepateikus reikalingų dokumentų, mokestis taikomas bendra tvarka. Pateikus 

dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.Paaiškėjus, kad buvo  

neteisėtai naudojamasi lengvata, įstaiga mokesčius perskaičiuoja ir tėvai (globėjai) juos privalo 

sumokėti per vieną mėnesį.  

 
 

__________________________ 


