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2013 m. lapkridio 25 d. Nr. l-410
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 1Zin., 1994, Nr.5 5-1049;
2008, Nr.l l3-4290;2009, Nr. 77-3165;2010, Nr. 25-1177, Nr. 5l-2480;Nr. 84-4406; Nr. 86-4525,
Nr. 84-4406;2011, Nr. 52-2504, Nr. 155-7354;2012,Nr. 136-6958) 6 straipsnio I dalies 10 punktu
ir 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio I dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo
(Zin., Nr. 1991, Nr, 23-593;2011, Nr. 38-1804) 36 straipsnio 8 ir 9 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3
punktu, Marijampoles savivaldybes taryba n u s p r e n d L i a :

1. Patvirtinti Mokesdio uZ vaikq i5laikym4 Marijampoles savivaldybes Svietimo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokeJimo
tvark4 @ridedama).

2.PripaZinti netekusiais galios :

2.1. Marijampoles savivaldybes tarybos 2009 m. birZelio 29 d. sprendimo Nr. l-877 ,,Del
mokesdio uZ vaikq i5laikym4 Marijampoles savivaldybes Svietimo lstaigose, igyvendinandiose
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos tvirtinimo ir vienos dienos
vaiko maitinimo kainos nustatymo" l-3 punktus;

2.2.Marijanrpoles savivaldybes tarybos 2009 m. gruodZio 2l d. sprendim4Nr. l-1042 ,,Del
mokesdio uZ vaikq iSlaikymq Marijampoles savivaldybes Svietimo istaigose, igyvendinandiose
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos, patvirtintos Marijampoles
savivaldybes tarybos 2009 m. birZelio 29 d. sprendimu Nr. l-877 , 10.3 ir l2 punktq pakeitimo".

3. Sprendimas isigalioja nuo 2014 m. sausio I dienos.
4. Mokesdio uZ vaikq i5laikym4 Marijampoles savivaldybes Svietimo istaigose,

igyvendinandiose ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokejimo
tvarkos 6 punktas prieSmokyklinio ugdymo grupese isigalioja nvo 2014 m. rugsejo I dienos.
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MoKEse ro ui'vAIKU lSlaxvvt.t MARTJAMpoLES sAvrvALDyBEs Svrnrnvro
ISTAIGOSE, IGYVENDINANEIOSE IKIMOKYKLINIo IR PRIESMOKYKLINIo

UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKEJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokesdio uL vaikq iSlaikym4 Marijampoles savivaldybes Svietimo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio, specialiojo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
programas, nustatymo ir mokejimo tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio amZiaus vaiko maitinimo, ugdymo s4lygq, edukaciniq aplinkq gerinimo ir kitq
istaigos i5laikymo iSlaidq dengimo mokesdiq, lengvatq taikymo ir pateikiamq dokumentq
lengvaloms gauti priemimo savivaldybes vaikq darZeliuose, lop5eliuose-darZeliuose, mokyklose-
darZeliuose, Liudvinavo Kazio Borutos vidurines mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje,
,,Ziburelio" mokykloje-daugiafunkciame centre, PataSines universaliame daugiafunkciame crnt.
(toliau - Svietimo istaigose) s4lygas ir tvarkq.

2.Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymu,
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu ir kitais ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4
reglamentuoj andiais teises aktais.

3. Tvarkoje vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme
vartojamas s4vokas.

rr. MoKEsiro uz vatrtT BlalKyur,t NUSTATYMAS

4. Vaikq, ugdomq pagal ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, tevai
(globejai) moka 100 % nustatltos vaiko dienos (paros) maitinimo kainos mokesti uZ kiekvien4
lankyt4, nelankyt4 ir nepateisint4 dien4:

4.1. ikimokyklinio irprie5mokyklinio ugdymo grupese, dirbandiose 10,5 ir 12 valandq:
4.1.1.6,50 lito - lop5elio grupese;
4.1.2.7,15 lito - darZelio ir prie5mokyklinio ugdymo grupese.
4.2. ikimokyklinio, specialiojo ikimokyklinio ugdymo grupese, dirbandiose 24 valandas:
4.2.1.7,15 lito - lopSelio grupese;
4.2.2.8, 00 litus - darZelio grupese.
5. Vaikai, lankantys ikimokyklines grupes ne ilgiau kaip 4 valandas, gali buti

nemaitinami.
6. UZ kiekvien4 vaiko, ugdomo pagal

lankytq, nelankytq ir nepateisint4 dien4
edukacinems aplinkoms gerinti ir kitoms
ugdymo grupese.

7. Mokesti uZ ugdymo sqlygq, edukaciniq aplinkq gerinim4 ir kitq istaigos iSlaikymo
i5laidq dengim4 moka visi tevai (globejai), i5skyrus tevus, kuriq vaikams Marijampoles
savivaldybes administracijos direktoriaus isakymu paskirtas privalomas
ikimokyklinis/prieSmokyklinis ugdymas.

8. Vaikq, kuriq gebejimai lavinami individualiai (dailes, choreografijos, keramikos,
vaidybos, kalbq ir kt.), tevai moka 3 litq mokesti uZ vien4 uZsiemim4.

9. Le5os, surinktos igyvendinant Sios Tvarkos 6 ir 8 punktus, apskaitomos biudZetiniq le5q
specialiql q pro gramq s4skaitoj e.

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo progftrm4,
taikomas 1,5 lito mokestis ugdymo s4lygoms,
istaigos i5laikymo i5laidoms dengti visose vaikq



10. Surinktas mokestis uZ vaikq maitinim4 apskaitomas istaigos biudZetineje s4skaitoje ir
skiriamas tik vaikams maitinti.

III. MOKESdTO LENGVATU TAIKYMAS IR JAS PATvIRTINANdIU DoKUMENTU
PATEIKIMAS

I l. Mokestis uZ vaiko maitinim4 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupese tevq
pra5ymu maZinamas 50 procentq nustatytos vaiko dienos maitinimo kainos uZ kiekviena tunt yta,
nelankyt4 ir nepateisint4 dien4, jeigu:

11.1. vaikas (vaikai) turi tik vien4 i5 tevq (vienas i5 tevq mirgs, teismo nutarimu
pripaZintas dingusiu be Zinios, lstatymq nustatyta tvarka nera galimybes nustatyti vaiko tevo
tapatybes);

I 1.2. Seima augina tris ir daugiau maZamediq irlar besimokandiq bendrojo ugdymo
mokykloje kasdieniu mokymosi budu, profesines ar auk5tosios mokyklos dieniniame sfyiiu;e
vaikq (iki 24 metq), pateikus Seimos sudeti ar vaiko gimimo liudijimo koprjq ir mokym4si
patvirtinandius dokumentus ;

11.3. vaikas auga nedirbandiq ir negaunandiq darbo uZmokesdio moksleiviq ar studentq
Seimoje, kurioje abu tevai mokosi mokymo istaigos dieniniame skyriuje, pateikus paZymas apie
mokslo tgsim4 vasario ir rugsejo menesiais;

I 1.4. vaikas turi negaliq ( vidutinis, Zymus ir labai Zymus intelekto sutrikimas, Zymi
silpnaregyste, aklumas su regejimo likudiu, praktiSkas ir visiSkas aklumas, kiti regejimo
sutrikimai, Zymus ir labai Zymus klausos sutrikimas, gilus klausos sutrikimas (kurtumas), negalia
del klausos sutrikimo (kochlearinis implantas), sunkDs judesio ir padeties sutrikimai, letiniai
neurologiniai sutrikimai, ivairiapusiai raidos sutrikimai, kurdneregyste ir kompleksine negalia),
pateikus gydytojq konsultacines komisijos (GKK) ar neigalumo paZymejimq;

11.5. tevams arba vienam i5 tevq nustatytas 0-40% darbingumas, pateikus tai
patvirtinandius dokumentus.

12. Mokestis uZ vaiko maitinim4 nemokamas, jeigu:
l2.1.Seima gauna socialing pa5alpq pagal kas trys menesiai pateiktas Marijampoles

savivaldybes administracijos Socialiniq reikalq departamento Pinigines paramos 
-skyiiaus

palymas;
12.2. rizikos grupes Seimos tevai (alkoholizmo, psichines-fizines negalios ir pan.)

nepajegils pateikti reikiamq dokumentq, rekomendavus Vaikq teisiq apsaugos skyiiui bei pritarus
istaigos tarybai ar vaikui Marijampoles savivaldybes administracijos direkioriaus iiakymu
paskirtas privalomas ikimokyklinis/ priesmokyklinis ugdymas;

12.3. vaikai i istaig4 nevedami, kai oro temperatlrayra Zemesne kaip minus 2Oo C arba del
ekstremaliq ivykiq;

12.4. vaikas nelanko istaigos del:
12.4.l.ligos, pateikus gydyojo pazymq, ir savaitg po jos pateikus tevq prasym4;
12.4.2. tevq (globejq) kasmetiniq, nemokamq, motinos nestumo ir gimdymo, vaikui

priZilreti skirtq atostogq metu, vieno i5 tevq nedarbingumo metu ne trumpiau kaip savaitg,
pateikus patvirtinandius dokumentus ir tevq(globejq) praSym4 del vaiko nelankymo;

12.4.3. tevq darbo pagal kintanti darbo grafik4 ar prastovq metu, pateikus dokument4 iS
darbovietes ir tevq (globejq) praSym4 del vaiko nelankymo;

12.4.4. mokiniq atostogq metu prie5mokyklinio amZiaus vaikai nelanko Mokyklos;
12.4.5. nelaimes Seimoje atveju (artimqjq mirtis, gaisras ir pan.) ne ilgiau kaip savaitg;
12.4.6. vasaros atostogq metu (birZelio-rugpjldio menesiais) ne trumpiau kaip savaitE,

tevamsffiibffia-s) pateikus irusy-q dil vaiko nelint ymo.
13. Vaikas, tevq (globejq) praSymu, gali lanky.ti ne vis4 darbo dien4 ir atsisakyti pusrydiq

irlar vakarienes, tada mokestis mokamas tik uz pasirinktus maitinimus



14. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikym4, pateikiami Svietimo istaigos
direktoriui, priimant vaik4 i istaig4. Dokumentai apie veliau atsiradusi4 teisg i lengvat4 piii*ami
visomis darbo dienomis, o lengvata pradedama taikyti nuo dokumente nurodytos dienos.

15. Lengvatos taikymas iforminamas Svietimo istaigos direktoriaus isakymu.
16. PaaiSkejus apie neteiset4 naudojim4si lengvata, istaiga mokesdius perskaidiuoja ir tevai

(globejai) juos privalo sumoketi per vien4 menesi.
17. Netekus teises i lengvatq, tevai (globejai) apie tai raStu pranesa Svietimo istaigos

direktoriui.
18. Prie5mokyklinio ugdymo grupes vaikams nemokamas maitinimas skiriamas ir

dokumentai pristatomi pagal Mokiniq nemokamo maitinimo Marijampoles savivaldybes ir
savivaldybes teritorijoje isteigtose nevalstybinese mokyklose tvark4, patvirtint4 Marijampoles
savivaldybes tarybos sprendimu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Mokestis uZ vaiko iSlaikym4 Svietimo istaigose, igyvendinandiose ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programas, turi buti sumoketas iki einamojo menesio 25 dienos.

20. UZ mokesdiq surinkim4 atsakingas Svietimo istaigos direktorius ar jo igaliotas
asmuo.

21. Jeigu del nepateisinamq prieZasdiq 2 menesius nesumokamas mokestis, istaigos
direktorius turi teisg pa5alinti vaik4 i5 Svietimo istaigos s4ra5q, prieS dvi savaites ra5tu ispejgs
tevus (globejus).


