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MOKESČIO UŽ TEIKIAM Ą NEFORMAL ŲJĮ ŠVIETIM Ą 
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYB öS LOPŠELIUOSE-DARŽELIUOSE IR 

MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE  
TAISYKL öS 

  
1. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą neskaičiuojamas ir nemokamas už 

nelankytas dienas šiais atvejais: 
1.1. d÷l vaiko ligos; 
1.2. vaiko t÷vų ar teis÷tų vaiko atstovų (toliau – t÷vų) kasmetinių atostogų metu ir 

vasarą (liepos ir rugpjūčio m÷nesiais); 
1.3. žiemos laikotarpiu, jei oro temperatūra žemesn÷ nei – 20 °C; 
1.4. vaiko t÷vų ar teis÷tų vaiko atstovų (toliau – t÷vų) darbdavio suteiktomis 

papildomomis poilsio dienomis, kai t÷vai pasinaudoja papildomomis lengvatomis, numatytomis 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje, pristačius darbdavio pateisinamą 
dokumentą; 

1.5. t÷vams, priverstinai dirbantiems ne visą darbo dieną ar ne visą darbo savaitę, 
pristačius darbdavio pateisinamą dokumentą; 

1.6. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams atostogų metu (pagal bendrojo ugdymo 
mokykloms nustatytą mokinių atostogų laiką). 

2. Nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą lopšelio-darželio ir mokyklos-
darželio direktoriaus įsakymu atleidžiami:  

2.1. vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą (pažyma pristatoma kas trys 
m÷nesiai iš Socialin÷s paramos skyriaus); 

2.2. vaikai, esantys socialin÷s rizikos šeimų įskaitoje (pateikus Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus rekomendaciją); 

2.3. vaikai, kurių abu t÷vai arba motina (t÷vas) viena(as) auginanti(is) vaiką, yra 
bedarbiai (pristačius iš darbo biržos pažymą kas trys m÷nesiai); 

2.4. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, kuriems Alytaus miesto savivaldyb÷s 
administracijos direktoriaus įgalioto asmens sprendimu paskirtas nemokamas maitinimas; 

2.5. vaikai, kuriems yra nustatytas neįgalumas (pateikus neįgaliojo pažym÷jimą) – 
atleidžiami 90 proc. nuo mokesčio. 

3. Mokestis už teikiamą neformalųjį švietimą mažinamas 50 proc. (išskyrus šeimas, 
kurios gauna pašalpas už globojamus vaikus): 

3.1. šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų, jeigu vaikai ir jaunuoliai iki 19 metų 
mokosi dienin÷se visų tipų mokyklose (pristačius vaikų gimimo liudijimų kopijas ir pažymas iš 
mokymosi įstaigų); 

3.2. vienam vaikui, jeigu lopšelį-darželį ar mokyklą-darželį lanko du vaikai iš tos 
pačios šeimos; 

3.3. vaikams, kurių t÷vas ar motina atlieka privalomąją karo tarnybą. 
4. Išskirtiniais atvejais, pablog÷jus šeimos materialinei pad÷čiai (d÷l gaisro, stichin÷s 

nelaim÷s, šeimos nario mirties ir kitų nenumatytų aplinkybių), lopšelio-darželio, mokyklos-darželio 
direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gali rekomenduoti direktoriui įsakymu atleisti vaikus nuo 
mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą. 

5. Proporcingai galima mažinti mokestį už vaiko maitinimą, kai t÷vų prašymu 
atsisakoma pusryčių arba vakarien÷s. 



6. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į 
lopšelį-darželį, mokyklą-darželį, o v÷liau – pagal aplinkybes, numatytas šių taisyklių 1–4 
punktuose. Mokestis nustatomas nuo to m÷nesio pirmos dienos, kada pristatyti dokumentai. Laiku 
nepateikus reikiamų dokumentų, mokestis imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, mokestis 
už pra÷jusį laiką neperskaičiuojamas. 

7. T÷vai privalo, pasikeitus aplinkyb÷ms, d÷l kurių buvo taikoma mokesčio lengvata, 
informuoti lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktorius. 

8. T÷vai atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteis÷tai gavus lengvatą už 
vaiko išlaikymą lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose, pinigin÷s l÷šos išieškomos 
įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių direktoriai atsako už tai, kad t÷vai mokestį 
mok÷tų kiekvieną m÷nesį be įsiskolinimo. Nesumok÷jus mokesčio be pateisinamos priežasties už 
du m÷nesius, lopšelio-darželio ir mokyklos-darželio direktorius turi teisę jį išsireikalauti įstatymų 
nustatyta tvarka. 

  
______________________ 

  
  
 


