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TELSIV RAJONO SAVIVALDYBES
TARYBA

SPRENDIMAS

DEL TELsrql na.loNo SAVTVALDYBES TARYBOS 201s M. GRUODLtO 28 D.
SPRENDTMO NR. T1-360 ,DEL MOKESdTOUZtVATKV rsLArKYMA TELSIU
RAJONO SAVIVALDYBES UGDYMO ISTAIGOSE, IGYVENDINANCIOSE
TKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO
TVARKOS APRASO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2019 m. rugsejo d. Nr.T1TelSiai

Tel5iq rajono savivaldybes taryba n u s p r endLia:
Pakeisti Mokesdio uZ vaikq iSlaikym4 Tel5iq rajono savivaldybes ugdymo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apraS4,
patvirtint4 Tel5iq rajono savivaldybes tarybos 2015 m. gruodZio 28 d. sprendimu Nr. T1-360 ,,Del
mokesdio uZ vaikq i5laikym4 Tel5iq rajono savivaldybes ugdymo istaigose, igyvendinandiose
ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apra5o patvirtinimo," ir ji
i5destyti nauj a redakcij a (pridedama).

Savivaldybes meras

Kgstutis Gusarovas

Dalyte Jonavidiene , tel.(8-444) 60203,faks.( 8-444) 60202, el.p.dalyte jonaviciene@telsiai.lt

PATVIRTINTA
Tel5iq rajono savivaldybes
tarybos 2015 m. gruodZio 28 d.
sprendimu Nr. T1-360

(Tel5iq rajono savivaldybes
tarybos 2019 m. rugsejo d.
sprendimo Nr. T1- redakcija)

MoKESiro uit vArKU rslalKvvr4

TELSTV RAJoNo SAVTVALDYBES

ucDyMo

ISTAIGOSE, IGYVENDINANCIOSN IKIMOKYKLINIO IR PRIESMOKYKLINIO
UGDYMO PROGRAMAS. NUSTATYMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesdio uZ vaikq i5laikym4 TelSiq rajono savivaldybes ugdymo istaigose, kuriose
vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, tvarkos apra5as (toliau
- Apra5as) reglamentuoja tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) (toliau - tevq) mokesdio uZ
ikimokyklinio ir prieSmokyklinio amZiaus vaikq maitinimo paslaugq bei ugdymo aplinkos le5q
nustatym4, mokesdio lengvatq taikymo ir pateikiamq dokumentq lengvatoms gauti tvark4.
2. Mokestis uZ vaiko i5laikym4 susideda i5 dviejq daliq: vienos dienos mokesdio uL
maitinimo paslaugas ir menesinio mokesdio istaigos ugdymo aplinkai iSlaikyti.
3. Vienos dienos mokesti uZ maitinimo paslaugas vienam vaikui sudaro iSlaidos uZ maisto
produktus (iskaitant prekiq pirkimo pridetines vertds mokesti) ir maisto patiekalq gamybos ka5tai.
Patiekalq gamybos ka5tus sudaro maitinimo paslaugq teikejo tiesiogiai su maisto gamyba

susijusios iSlaidos: darbuotojq darbo uZmokestis, valstybines socialinio draudimo imokos,
mokestis uZ komunalines paslaugas ir kt. Patiekalq gamybos kaStus sudaro iki l0 procentq maisto
produktams skirtq i5laidq.
4. Mokestis uZ vaikq maitinim4 skaidiuojamas uZ kiekvien4lankytq dien4. Mokesdio dydis
uZ maitinim4 kinta priklausomai nuo tevq pasirinkto dienos maitinimq skaidiaus ir ugdymo
trukmes. Pasirinkus ne ilgesni kaip 4 val. trukmes ugdym4 per dien4 be maitinimo, mokestis uZ
maitinimo paslaugas nemokamas. Mokamas tik menesinis mokestis uZ ugdymo aplinkos i5laikym4
ikimokyklinese istaigose ir mokykloje-darLelyje. Apie planuojamus kito menesio pakeitimus tevai
privalo informuoti istaig4 iki einamojo mdnesio prieSpaskutines darbo dienos.
5. Mokesti ugdymo reikmems sudaro ugdymo aplinkai i5laikyti skirtos le5os (prekems ir
priemonems higienos normq reikalavimams vykdyti, baldams, aprangai, patalynei, spaudiniams,
kt.). Sis mokestis skaidiuojamas uZ darbo dienas, nepriklausomai nuo vaikq lankytq dienq
skaidiaus, i5skyrus vasaros laikotarpi (nuo birZelio I d. iki rugpjUdio 31d.).Vasar4 dirbandiose
ikimokyklinese istaigose ugdymo aplinkai mokesti moka tik istaig4lankandiq vaikq tevai.

rr. MoKEscro

uZ rSlarKyM4

NUSTATYMAS

6. Vieno vaiko i5laikymo istaigoje kain4 sudaro:
su pridetines vertds mokesdiu (PVM), kuri4 sudaro:
6.1.1. tevq mokestines le5os uZ maisto produktus (1 vaikui I dienai lopSelio grupeje *2,51
Eur, darZelio - 2,68 Eur );
6.1.2. 0,29 Eur dotacija vaikams maitinti i5 savivaldybes biudZeto uZ maisto produktus;
6.1.3. iki 10 proc. nuo 6.1.1 ir 6.1.2 papunkdiuose numatytq leSq gamybos ka5tams i5
savivaldybes biudZeto ;
6.2. tdvr4 menesinis mokestis istaigos ugdymo aplinkai i5laikyti, kurio dydis -5,50 Eur.
7.UZ maitinim4 tevai moka 100 proc. nustatytos (vieno),2 (dviejq),3 (trijq), arba4
(keturiq) kartq per dien4 maitinimo normos mokesti uZ kiekvien4lankyt4 dien4:

6.1. vienos dienos maitinimo kaina

I

Kaina su dotacija uL, maisto Mokestis
produktus ankstyvojo amZiaus
grupiq (lopSelio) vaikams

ut maisto produktus

ikimokyklinio (darZelio) ir
prie5mokyklinio ugdymo grupir;

vaikams, kuriems

neskiriamas

nemokamas maitinimas
kaina su dotacija
maisto
produktus

tevq mokestis

0,53 Eur

0,48 Eur
1.13 Eur
0,23 Eur
0,67 Eur
2,51 Eur

ui.
Pusrvdiai
Pietfls
Pavakariai
Vakariene
Visos dienos

rrr.

l,26Eur
0,26Eur
0,75 Eur

2.80Eur

uL

maisto
produktus

kaina su dotacija
uL,
maisto
produktus

tevq mokestis uL
maisto produktus

0,60 Eur

0,54
1,18
0,27
0,69
2.68

l,31Eur
0,30 Eur
0,76 Eur
2.97Eur

MoKEsiro uZ manrNrM4 LENGVATV

Eur
Eur
Eur
Eur

Eur

TATKYMAS

8. Mokestis uZ vaikq maitinim4 ugdymo istaigose malinamas 70 procentq:
8.1. jeigu vaikas auga Seimoje, patiriandioje socialing rizikq (pateikus paLym1 i5 Tel5iq

socialiniq paslaugq centro);
8.2. jei Seima gauna socialing paSalp4 $ateikus paLymq i5 Tel5iq rajono savivaldybes
administracij os Socialines paftrmos ir rtipybos skyriaus).
9. Mokestis uZ maitinimqmaLinamas 50 procentq:
9.1. jeigu vaikas auga nepilnoje Seimoje ir gauna papildom4 iSmok4 vaikui (pateikus
paLymE i5 Tel5iq rajono savivaldybes administracijos Socialines paramos ir rupybos skyriaus apie
gaunam4 iSmok4 vaikui);
9.2. Seima augina tris ir daugiau vaikq (vaikai iki 18 metq ir vyresni iki 24 metq, kurie
mokosi pagal vidurinio ugdymo programE ar pagal formaliojo profesinio mokymo program4
pirmajai kvalifikacijai igyti arba studijuoja auk5tojoje mokykloje pagal nuolatines studijq formos
programq ir yra ne vyresni negtt 24 metq), pateikus palym4 i5 TelSiq rajono savivaldybes
administracijos Socialines paramos ir rupybos skyriaus;
9.3. tevas atlieka tikrEja karing tarnyb4 (pateikus tai patvirtinandi4 pai:ymq);
9.4. vaikas auga moksleiviq ar studentq Seimoje, kurioje vienas i5 tevq mokosi mokymo
istaigos dieniniame skyriuje (pateikus paLymas i5 mokymosi istaigos);
9.5. vaikas (vaikai) turi vidutini, sunkq neigalumo lygi $ristadius vaiko neigalumo
paZymejimo kopijas);
9.6. vienas arba abu tevai turi darbingumo lygi nuo 0 iki 25 procentq arba nuo 30 iki 40
procentq (pristadius tevq neigalumo paZymej imo kopij as).
10. Mokestis uZ vaiko maitinim4 neskaidiuojamas, kai vaikas nelanko ugdymo istaigos, ir
Siais atvejais:
10.1. jei tevai pateikia istaigos vadovui ra5ti5k4 pra5ym4 del maitinimo paslaugos ugdymo
istaigoje atsisakymo. Atsisakius maitinimo paslaugos vaikas gali b[ti grupeje ne ilgiau kaip 4 val.
per dien4. Pageidaujantiems maitintis taikoma vaiko amZiaus grupes maitinimosi iSlaidq norma;
10.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos socialines
paramos mokiniams istatym4 priklauso nemokamas maitinimas (piet[s arba pusrydiai). Jei
prie5mokyklinio amZiaus vaikas ugdymo istaigoje valgo ir (ar) pavakarius, vakarieng, maitinimo
mokesdio dalis skaidiuojama pagal tvarkos 7 punkto lenteleje nustatytas kainas.

IV. PATEISINAMV DOKUMENTV LENGVATOMS TAIKYTI PRIEMIMAS BEI TEVV
(KITU TEISETV VAIKO ATSTOVU) ATSAKOMYBE
11. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaik4 i
ugdymo istaig4 ir pakartotinai nuo sausio I d. iki sausio 30 d. Lengvata taikoma nuo dokumentq

pateikimo dienos, i5skyrus gaunantiems socialing pa5alp4. Siems asmenims mokestis
perskaidiuoj amas uZ praejusi laikotarp!.

12. Tevai lengvatai gauti pateikia pra5ym4 del lengvatos taikymo su 8-9 p. nurodytus
pagrindZiandiais
atvejus
dokumentais.
13. Tevai, nuslepg ar pateikg neteisingus duomenis ir neteisingai gavE mokesdio lengvat4,
privalo j4 istaigai grqlinti istatymq nustatyta tvarka.

rv. ATSTSKATTYMAS Uz rSlnIKVVr4
14. Mokestis

iki

uZ praejusio menesio vaikq iSlaikym4 ugdymo lstaigoje
einamojo menesio 25 dienos.

turi btti sumokdtas

15. Ugdymo istaigos vadovas pagal kompetencij4 taiko visas teisines

priemones,
uZtikrinandias, kad tevai mokesti uZ vaikq i5laikym4 sumoketq laiku. Be pateisinamos prieZasties
mokesdio nesumokejus uZ du menesius, istaigos vadovas turi teisg i5braukti vaik4 i5 s4raSq, prieS
tai raStu informavgs tevus.
Mokestis, nesumoketas laiku, i5ie5komas i5 tevq istatymq nustatyta tvarka.
16. Ugdymo istaigos vadovas supaZindina tevus su Siuo apraSu.
17 . Tevai pasira5ytinai mokymo sutartyje patvirtina, kad su Sia tvarka susipaZino.

TELSIV RAJONO SAVIVALDYBES TARYBOS 201s M. GRUODZTO 28 D. SPRENDIMO
NR.TI-360 ,,DBL MoKESe ro UL,vAIKV ISr,arxvnn4 rnr5Iu RAJoNo
SAVTvALDvBES ucDyMo ISTArcosE, IGyvENDrNANirosn rKrMoKyKLrNro IR
pnrBSvtoKyKLINIo ucDyMo pRocRAMASo NUsrATyMo rvARKos lpn lSo
PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
nrSrNnN4asrs RnSrns

-

1. SPRENDIMO INICIATORIUS
Tel5iq rajono Svietimo ir sporto skyrius, TelSiq rajono
vadovai, kuriq istaigose igyvendinamos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programos.
2. RENGEJAS - TelSiq rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriaus
vyriausioji specialiste Dalye Jonavidiene.
3. SPRENDIMO TIKSLAS IR UZDAVTNIAI
Tarybos sprendimo projekto teikim4 ltakojo:
a) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019-03-01 ra5tas Nr. (1.1.3.421)10-1507,,De|teises aktq derinimo", pagal kuri sveikatos prieZiuros institucijos nebei5duos
pafomq, pateisinaniiq vaikq neatvykimo ugdymo institucij4 prieZastis. Rekomenduota
didinti tevq (globejq) atsakomybg ir labiau pasitiketi tevais, prisiimti jiems atsakomybg uZ vaiko

i

neatvykim4 i ugdymo institucij4. Todel, atsiZvelgiant i gauto ra5to rekomendacijas, i
ikimokykliniq istaigq direktoriq nuomong, mokestis vaikams turetq biiti skaiiiuojamas tik ui
lankytas dienas. I5 buvusios Tvarkos iSimami 9.I,9.2,9.3,9,4,9.5,9.6,9.7,9.8, 9.9 papunkdiai.
Naujoje redakcijoje -10 punktas.
b) patikslinti ir ai5kiai i5siskirti 5,50 Eur mdnesini t6vq mokesti aplinkos ugdymo
reikmdms ir vaiko vienos dienos maitinimo paslaugos kain4. Tai reglamentuojama Tvarkos 66.1.3 papunkdiuose.

teikti

nauj4 Mokesdio uZ vaikq i5laikym4 Tel5iq rajono savivaldybes ugdymo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apra5o
redakcij4, kadangi koreguojama daugiau nei puse buvusio teises akto.
4. SPRENDIMO NEIGIAMOS PASEKMES _
5. KOKIUS GALIOJANdTUS AKTUS (tarybos, mero, administracijos direktoriaus)
c)

REIKETU PAKEISTI AR PANAIKINTI, PRIEMUS SPRENDIM,{ PAGAL TEIKIAM.{
PROJEKT,{ Laikyti negaliojandiu TelSiq rajono savivaldybes tarybos 2015 m. gruodZio 28 d.
sprendim4 ,,Del mokesdio uZ vaikq iSlaikym4 Tel5iq rajono savivaldybes ugdymo istaigose,
igyvendinandiose ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos apra5o
patvirtinimo", su visais pakeitimais ir papildymais.
6. BIUDZETO LESV POREIKIS - nereikes.
7. PRIE SPRENDIMO PzuDEDAMA - lyginamasis nuostatq variantas.
8. SPRENDIMA ITEIKTI -Svietimo ir sporto skyriui, Centralizuotos biudZetiniq istaigq
buhalterines apskaitos skyriui, Finansq skyriui
9. SPRENDIM.{ SKELBTI TEISES AKTU REGISTRE - taip.
l0.TEISES AKTU ANTIKORUPCINIS VERTINIMAS - nevertinamas
2019 m. rugsejo 10 d.

Dalyte Jonavidiene

