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LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

  

SPRENDIMAS 

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ PRIEŽIŪRĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖSE 

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. 5TS-1379 

Lazdijai 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 

punktu,  16 straipsnio 2 dalies 37  punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymo  70 straipsnio 7 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba 

n u s p r e n d ž i a :  
 1. Nustatyti mėnesio mokestį už Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėje, kai mokinys 

tėvų (globėjų) pageidavimu  pailgintos dienos grupę lanko: 

1.1. iki 3 valandų per dieną – 2,50 Eur; 

1.2. iki 4 valandų per dieną – 3,40 Eur; 

1.3.  iki 6 valandų per dieną – 5,00 Eur. 
2017 m. gegužės 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 5TS-921 redakcija 

 

2. Nustatyti, kad: 

 2.1. Mokestis nemokamas: 

 2.1.1. Kai vaikas nelankė pailgintos dienos grupės: 

 2.1.1.1. dėl ligos ilgiau nei dvi savaites, pateikus gydytojo pažymą; 

 2.1.1.2. kai septynias dienas iš eilės buvo fiksuota 20 laipsnių šalčio ar žemesnė oro 

temperatūra, išskyrus vaikus, kurie lanko šeštą ar vyresnes klases, bei esant 25 laipsnių 

šalčio ar žemesnei temperatūrai, – už vaikus, kurie lanko šeštą ir vyresnes klases; 

 2.1.2. Jeigu šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus Lazdijų rajono savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą apie pašalpos skyrimą. Lengvata 

taikoma socialinės pašalpos skyrimo laikotarpiu, kuris nurodytas pažymoje; 

 2.1.3. Jeigu vaikas auga socialinės rizikos šeimoje, pateikus Lazdijų rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą. 

 2.2. Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu: 

 2.2.1. Šeimoje yra 3 ir daugiau mokyklinio amžiaus vaikų; 

 2.2.2. Vienas iš tėvų atlieka  tikrąją karo tarnybą, yra įkalinimo įstaigoje ar dingęs be 

žinios; 

 2.2.3. Vaikas auga moksleivių ar studentų iki 24 m. šeimoje, kurioje bent vienas iš 

tėvų mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo 

programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje.  

 3. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 11 

d. sprendimą Nr. 5TS-935 „Dėl mokesčio už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėse“.  

 4. Šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną. 
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Savivaldybės meras Artūras Margelis 
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