PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. TS-167
PAKEISTA:2014 m. vasario 27 d. Nr. TS-23
MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KUPIŠKIO RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Kupiškio rajono ugdymo įstaigose: Kupiškio vaikų ir
jaunimo ugdymo centre ,,Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelyje - darželyje ,,Saulutė“, Kupiškio vaikų
lopšelyje - darželyje ,,Obelėlė“, Subačiaus vaikų lopšelyje - darželyje ir Noriūnų Jono Černiaus
pagrindinėje mokykloje, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos
aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokesčio dydį, mokesčio lengvatas ir mokesčio mokėjimo
terminus Kupiškio rajono ugdymo įstaigose.
2. Aprašo tikslas – sudaryti sąlygas ugdymo įstaigoms organizuoti vaikų švietimą,
maitinimą ir laiku gauti iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį už vaikų išlaikymą.
II. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS
3. Mokestį už vaikų išlaikymą Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centre ,,Varpelis“,
Kupiškio vaikų lopšelyje – darželyje ,,Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje - darželyje ,,Obelėlė“,
Subačiaus vaikų lopšelyje – darželyje ir Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje sudaro:
BUVO: 3.1. 1 lito mokestis už kiekvieną lankytą dieną ugdymo inventoriui,
priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti;
Pakeista: 1 lito mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną( nuo rugsėjo 1 iki gegužės
31 d.)ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti Kupiškio mokykloje
,,Varpelis“ ,Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje ,,Saulutė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje
,,Obelėlė“, Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje ir Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje;
3.2. 0,5 lito mokestis už kiekvieną įstaigos darbo dieną ugdymo inventoriui,
priemonėms įsigyti ir kitoms reikmėms tenkinti Kupiškio Kupos pradinės mokyklos ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo grupės
3.3. mokestis už maitinimą – 100 proc. dienos maitinimo išlaidų.
4. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupėse mokesčio dydis:
4.1. už vieną maitinimą – 3 litai (pietūs);
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4.2. už du maitinimus – 4,5 lito (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė);
4.3. už tris maitinimus – 6 litai (pusryčiai, pietūs, vakarienė).
5. Ikimokyklinio amžiaus ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo grupėse (nuo 3 m.
iki 6-7 m.) mokesčio dydis:
5.1. už vieną maitinimą – 3,5 lito (pietūs);
5.2. už du maitinimus – 5,25 lito (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė);
5.3. už tris maitinimus – 7 litai (pusryčiai, pietūs, vakarienė).
6. Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centre ,,Varpelis“ vaikų ir jaunuolių specialiojo
ugdymo grupėse mokesčio dydis:
6.1. 2 litai už kiekvieną lankytą dieną ugdymo inventoriui, priemonėms įsigyti ir
kitoms reikmėms tenkinti;
6.2. už vieną maitinimą – 4,5 lito (pietūs);
6.3. už du maitinimus – 6,5 lito (pusryčiai ir pietūs);
6.4. už tris maitinimus – 8 litai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, arba pietūs, pavakariai,
vakarienė);
6.5. už keturis maitinimus – 10 litų (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė).
7. Leisti tėvams rinktis vaikų maitinimų per dieną skaičių, bet ne trumpiau kaip
mėnesiui.
III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS
8. Mokestis nemokamas, jeigu vaikas nelanko ankstyvojo amžiaus, ikimokyklinio arba
priešmokyklinio ugdymo grupės šiais atvejais:
8.1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas;
8.2. tėvų kasmetinių atostogų metu ir vasarą (birželio-rugpjūčio mėnesiais.);
8.3. motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
8.4. tėvų priverstinių nemokamų atostogų metu ir ne darbo laiku, kai tėvai nuolat dirba
pamainomis, nuolat turi laisvų dienų (dienos pateisinamos tik pagal pateiktas pažymas);
8.5. mokinių atostogų metu priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams;
8.6. dėl šalčių (esant -20ᵒ C ir šalčiau);
8.7. jeigu ugdymo įstaigoje vyksta remonto darbai, paskelbtas karantinas.
BUVO :

9. Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu:
9.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs, jam atimtos tėvystės arba

motinystės teisės, yra dingę be žinios, atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje);
9.2. tėvai arba vienas iš jų atlieka tikrąją karinę tarnybą;
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9.3. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi
mokymo įstaigos dieniniame skyriuje
PAKEISTA:9.1 vaikas (vaikai) turi vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį pagal Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) pažymą;
9.2 šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų arba daugiau kaip 18 metų,
jeigu mokosi dieninėse visų tipų bendrojo lavinimo mokyklose arba turi vidutinį ar sunkų
neįgalumo lygį).
10. Tėvai ar vaiko globėjai atsako už pateiktų dokumentų teisingumą.
11. Tėvai (globėjai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis mokesčio lengvatai gauti
už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, privalo šią lengvatą suteikusiai įstaigai grąžinti neteisėtai
gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos lengvatos už vaikų
išlaikymą ugdymo įstaigose dydžio piniginės lėšos išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.
IV. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS
12. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į
ugdymo įstaigą ir atnaujinami atsiradus naujoms aplinkybėms, o vėliau vieną kartą per metus iki
rugsėjo 1 dienos. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, pateikus
dokumentus, naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos.
13. Ugdymo įstaigos vadovas kontroliuoja, kad tėvai mokestį mokėtų nustatytu laiku.
14. Vaikų išlaikymo mokestis turi būti mokamas už praėjusį mėnesį iki kiekvieno
mėnesio 10 dienos. Dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokėjus mokesčio, ugdymo įstaigos
vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš ugdymo įstaigos vaikų sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus
(globėjus).
_________________
Šis sprendimo pakeitimas įsigalioja nuo 2014 kovo 3d.

