
 

 

        PATVIRTINTA 

                                                                                          Tauragės vaikų reabilitacijos centro- 

         mokyklos ,,Pušelė“ direktorės 

                                                                                           2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. ĮE-99 

 

TAURAGĖS VAIKŲ REABILITACIJOS CENTRO-MOKYKLOS ,,PUŠELĖ“ 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Tvarka parengta vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. 

sprendimu Nr. 1-591 ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės  mokyklose, 

turinčiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, specialiąsias klases, nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“, 2015 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. 1-275 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 

švietimo įstaigų vaikų maitinimo normų, patiekalų gamybos išlaidų, ugdymo bei kitų reikmių 

tenkinimo mokesčio nustatymo“, 2015 m. lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1-287 „Dėl Tauragės 

rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 23 d. sprendimo Nr. 1-591 „Dėl mokesčio už vaikų 

išlaikymą Tauragės rajono savivaldybės mokyklose, turinčiuose ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes, specialiąsias klases, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. 

2. Mokesčio už vaikų išlaikymą Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“, 

turinčioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes, specialiąsias klases, nustatymo tvarkos 

aprašas reglamentuoja vaikų maitinimo ir ugdymo reikmių tenkinimo mokesčio dydį, mokesčio 

lengvatų taikymą ir mokesčio sumokėjimo terminus. 

 

II. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS 

 

3. Mokestį už vaikų išlaikymą mokyklose sudaro: 

3.1. Mokestis už maitinimą: 

3.1.1.  100 proc. nustatytosios vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą ir nelankytą 

be pateisinamos priežasties dieną (toliau – lankytiną dieną) bendrosios paskirties ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse: vaikams iki 3 metų – 1,82 Eur; vaikams nuo 3 metų – 2,02 Eur  

ir Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ specialiosiose klasėse ugdomiems 

mokiniams virš 21 metų – 2,16 Eur; 

3.1.2. 30 proc. nustatytosios vaikų dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytiną dieną vaikų 

reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ specialiosiose klasėse (nuo 7 iki 21 metų) ir specialiosios 

arba bendrosios paskirties ikimokyklinio arba priešmokyklinio amžiaus grupėse ugdomiems 

vaikams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių: remiantis PPT 

išvadomis; 
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3.2. 0,54 Eur mokestis, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių, specialiųjų klasių mokiniams  

patiekalų gamybos išlaidoms ir  ugdymo bei kitoms  reikmėms tenkinti, už kiekvieną lankytą ir 

nelankytą be pateisinamos priežasties dieną 

4. Dienos maitinimo išlaidų norma dalijama į 3 dalis: pusryčius, pietus ir vakarienę. VRCM 

,,Pušelė“ ištisos paros specialiosios paskirties grupes lankantiems vaikams dienos maitinimo išlaidų 

norma dalijama į 4 dalis: pusryčius, pietus, pavakarius ir vakarienę. Dienos maitinimo normą į 

atskiras dalis, suderinusios su maitinimo paslaugų teikėju, padalija mokyklos. 

5. Atskirais atvejais, esant tėvų prašymui, mokestis už vaiko maitinimą mokykloje gali būti 

diferencijuojamas, leidžiant tėvams pasirinkti vieną savo vaikų maitinimo variantą ne trumpesniam 

kaip mėnesio laikotarpiui: maitinimas 1 kartą per dieną; maitinimas 2 kartus per dieną; maitinimas 3 

kartus per dieną arba, jei vaikas mokykloje būna ne ilgiau kaip 4 val., jis gali būti ir nemaitinamas. 

Atitinkamai mažinamas mokestis už vaiko maitinimą. 

 

III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

6. Mokestis už maitinimą mokyklose mažinamas 50 procentų, jeigu: 

6.1. vaikas turi  tik vieną iš tėvų (kitas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo 

pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu): prašymas, šeimos sudėtis, vaiko gimimo 

liudijimas, mirties liudijimas, pažymos, sprendimai, nutarimai iš atitinkamų institucijų; 

6.2. šeima augina tris ar daugiau vaikų iki 18 metų ar vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo 

mokykloje arba aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų programą (iki 24 metų amžiaus): 

prašymas, šeimos sudėtis, bendrojo ugdymo mokyklos / aukštosios mokyklos pažyma (2 kartus 

metuose: sausio ir rugsėjo mėn.); 

6.3. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje bent vienas iš tėvų mokosi bendrojo ugdymo 

mokykloje arba aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių studijų programą: prašymas ir bendrojo 

ugdymo mokyklos / aukštosios mokyklos pažyma (2 kartus metuose: sausio ir rugsėjo mėn.); 

6.4. vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą: prašymas ir pažyma; 

6.5. šeima gauna socialinę pašalpą: prašymas ir pažyma. 

7. Nuo mokesčio už vaikų išlaikymą atleidžiami: 

7.1. vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,,Pušelė“ specialiųjų klasių mokiniai, gyvenantys 

mokyklos bendrabutyje; 

7.2. globos namų ,,Šaltinėlis“ specialiųjų poreikių turintys vaikai, lankantys vaikų reabilitacijos 

centro-mokyklos ,,Pušelė“ specialiąsias grupes ir specialiąsias klases; 

7.3. vaikai, kuriems Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija yra skyrusi privalomą 

ikimokyklinį ugdymą; 
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8. Nuo dalies mokesčio už maitinimą atleidžiami pagal priešmokyklinio ugdymo programą 

ugdomi vaikai ir specialiųjų klasių mokiniai, kuriems ugdymo laikotarpiu pagal Lietuvos 

Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą yra paskirtas nemokamas maitinimas (ta 

dalimi, kuria paskirtas nemokamas maitinimas). 

9. Mokestis už vaikų išlaikymą nemokamas, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais: 

9.1. vaiko ligos metu ir savaitę po jos: medicininė pažyma; 

9.2. tėvų kasmetinių, mokymosi atostogų metu: atostogų pažyma; 

9.3. tėvų nemokamų atostogų metu: nemokamų atostogų pažyma; 

9.4. motinos nėštumo ir gimdymo, kito vaiko priežiūros atostogų metu: pranešimas dėl pašalpos 

skyrimo, vaiko priežiūros atostogų pažyma; 

9.5. tėvų ligos metu: pranešimas dėl pašalpos skyrimo; 

9.6. vasarą (birželio–rugpjūčio mėnesiais); 

9.7.  ne darbo dienomis, kai tėvai dirba pagal kintamą darbo grafiką: pažyma; 

9.8. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų atostogų ir vaikų reabilitacijos centro-mokyklos 

,,Pušelė“ specialiųjų klasių  mokinių atostogų metu: įsakymas; 

9.9. dėl ekstremalių sąlygų ar esant oro temperatūrai -20oC ir žemesnei: įsakymas; 

9.10. esant aplinkybėms, trukdančioms įstaigos darbui (remontas, šildymo sistemos, vandentiekio, 

kanalizacijos tinklų avarija ir kita), įforminus tai  mokyklos direktoriaus įsakymu; 

9.11. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.) atvejais, ne ilgiau kaip 3 dienas: prašymas, mirties 

liudijimo kopija. 

 

IV. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMAS 

 

10. Mokestis už vaikų išlaikymą mokykloje turi būti sumokėtas už einamąjį mėnesį iki 20 dienos.   

11.    Mokyklos direktorius atsako už tai, kad tėvai mokestį mokėtų laiku. Nesumokėjus mokesčio 

be pateisinamos priežasties už du mėnesius, mokyklos direktorius  turi teisę išbraukti vaiką iš 

sąrašų, prieš tai raštu informavęs tėvus (globėjus). 

12. Gautos įmokos naudojamos, vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. 

lapkričio 28 d. sprendimu  Nr. 646 ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės specialiųjų programų 

biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos tvirtinimo“. 

13. Laiku nepateikus reikiamo dokumento, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentą, 

naujas mokestis nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos. 

14. Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, per mėnesį tėvai turi 

informuoti mokyklos  direktorių. 

15. Tėvai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. 

___________________________________________ 
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