
 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

 

SPRENDIMAS 

DĖL MOKESČIO UŽ POPAMOKINĘ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ NUSTATYMO 

 

2018 m. rugsėjo 24 d. Nr. 1-275 

Marijampolė 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 

punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalimi, 

Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:  

1.  Nustatyti mėnesio mokestį už popamokinę vaikų priežiūrą, kai mokinys tėvų 

pageidavimu prižiūrimas: 

1.1. Mokyklos pailgintoje dienos grupėje: 

1.1.1. iki 2 valandų per dieną – 9,00 Eur (vienos dienos vidurkis 0,45 Eur); 

1.1.2. virš 2 valandų iki 4 valandų per dieną – 12,00 Eur (vienos dienos vidurkis 0,60 Eur); 

1.1.3. virš 4 valandų iki 6 valandų per dieną – 15,00 Eur (vienos dienos vidurkis 0,75 Eur). 

1.2.  Mokyklose, organizuojančiose mokymo procesą visos dienos mokyklos būdu ir 

teikiančiose popamokinės vaikų priežiūros paslaugą nuo 17.00 val. iki 19.00 val.: 

1.2.1. iki 1 valandos per dieną – 10,00 Eur (vienos dienos vidurkis 0,50 Eur); 

1.2.2. virš 1 valandos iki 2 valandų per dieną – 20,00 Eur (vienos dienos vidurkis 1,00 Eur).  

2. Mažinti 50 proc. mėnesio mokestį: 

2.1. mokiniams, gaunantiems socialinę paramą arba turintiems teisę į ją (kai šeimos 

pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnis kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų 

dydžio); 

2.2. „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro specialiųjų (lavinamųjų) klasių 

mokiniams; 

3. Sumažinti mėnesio mokestį už kiekvieną nelankytą dieną minusuojant 1 punkte nustatytą 

vienos dienos vidurkį, jeigu mokinys grupės nelankė: 

3.1.  dėl ligos ir tai pateisino pažymomis iš sveikatos priežiūros įstaigų; 

3.2.  dėl to, kad dalyvavo savivaldybės, zonos ar respublikos lygio konkursuose, 

olimpiadose ar varžybose ir yra tai patvirtinantys dokumentai; 

3.3.  įstaigų ugdymo planuose nustatytų atostogų laiku, edukacinių išvykų metu ir kai 

pamokos nevyko dėl šalčio; 

3.4.  tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų metu ar kai jie dirba pamainomis ir yra pateikti tai 

patvirtinantys dokumentai.  

4. Suteikti teisę švietimo įstaigų vadovams atleisti nuo mokesčio už popamokinę vaikų 

priežiūrą: 

4.1.  šeimų, kurios gauna socialinę pašalpą, vaikus pagal kas trys mėnesiai pateiktas 

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus pažymas; 

4.2.  socialinę riziką patiriančių šeimų vaikus, gavus Marijampolės socialinės pagalbos 

centro rekomendaciją, išduotą atsižvelgus į šeimos socialinę situaciją; 

4.3.  mokinius, kuriems skirtos minimalios priežiūros priemonės. 
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5. Nustatyti,  kad apskaičiuotas mėnesio mokestis būtų sumokėtas iki kito mėnesio 20 

dienos. Mokinį, už kurį laiku nesumokėtas mėnesio mokestis, įstaigos vadovas turi teisę išbraukti iš 

grupės sąrašų. 

6. Apskaityti surinktas lėšas biudžetinių lėšų sąskaitoje. 

7. Pripažinti netekusiais galios: 

7.1.  Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 1-879 „Dėl 

mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo“ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir 8 punktus; 

7.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimą Nr. 1-386 „Dėl 

mokesčio už pailgintos dienos grupę nustatymo pakeitimo perskaičiuojant mokestį į eurus“. 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai 

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 

36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 

tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams 

(adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

  

 

 

Savivaldybės merė  Irena Lunskienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimutė Jakevičienė 
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