Mokesčio už vaiko išlaikymą
Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas,
nustatymo tvarkos aprašo
priedas
MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMAS
Mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą mokamas už kiekvieną
mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas). Mokestis gali būti
nemokamas (dėl įstaigos (grupės) uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus
epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų) suderinus su steigėju ir įforminus įstaigos vadovo
įsakymu. Mokestis naudojamas ugdymo reikmėms ir kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo
procesui užtikrinti. Šiame priede išvardytoms reikmėms draudžiama iš tėvų papildomai rinkti
rinkliavas, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.
Mokestis už vaiko ugdymą pirmiausiai naudojamas:
1.

Higieninėms bei lavinimo priemonėms įsigyti.

2.

Medikamentams.

3.

Kanceliarinėms prekėms.

4.

Darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams:

4.1. ugdymo įstaigos, kurių grupių skaičius neviršija 6 grupių, numato darbuotojų, išlaikomų
iš Savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui išmokėti skirti iki 40 proc. vieno mėnesio
darbuotojų darbo užmokesčio fondo atitinkamą mokesčio dalį;
4.2. ugdymo įstaigos, kurių grupių skaičius viršija 6 grupes, numato darbuotojų, išlaikomų iš
Savivaldybės biudžeto lėšų, darbo užmokesčiui išmokėti skirti iki 100 proc. vieno mėnesio
darbuotojų darbo užmokesčio fondo atitinkamą mokesčio dalį;
4.3. socialinio draudimo įmokoms.
Aprūpinus įstaigą lėšomis darbo užmokesčiui ir su juo susijusiems mokesčiams sumokėti bei
būtiniausioms priemonėms, išvardytoms 1–3 punktuose, įsigyti likusios lėšos gali būti naudojamos:
5.

Patalynei, užuolaidoms, žaliuzėms įsigyti.

6.

Vaikams skirtiems vidaus ir lauko baldams įsigyti.

7.

Ūkinėms prekėms (valymo, elektros, santechnikos prekėms, gesintuvams įsigyti ir

prižiūrėti).

8.

Indams.

9.

Svarstyklėms ir termometrams.

10. Atšvaitinėms saugos liemenėms ir kt. priemonėms.
11. Informacinių technologijų naudojimo užtikrinimui.
12. Vaikų maitinimo bloko aprūpinimui.
13. Patalynės ir kitų skalbinių priežiūrai.
14. Trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui.
15. Dezinfekcijai, deratizacijai, mikrobiologiniams tyrimams (vandens) bei kitiems
cheminiams tyrimams, taip pat smėlio atvežimui ir tikrinimui, metrologinei patikrai.
16 Vaikų civilinės atsakomybės draudimui.
17. Kilimėlių valymui ir (ar) nuomai.
18. Apsaugos paslaugoms.
19. Elektros ūkio priežiūros paslaugoms.
20. Ryšių paslaugoms.
21. Prekėms ir paslaugoms, reikalingoms ugdymo procesui gerinti.
Atsižvelgiant į tėvų mokesčio surinkimą konkrečioje ugdymo įstaigoje iki 20 proc. šių lėšų
atsižvelgiant į įstaigos poreikį gali būti perskirstoma kitoms priemonėms įsigyti.

__________________________________

