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LAZDIJU RAJOI\O SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL MOKESCIAAT.MOKSL.{ LAZDIJV MENO MOKYKLOJE NUSTATYMO

2014 m. rugsejo 26 d. I'{r. 5TS-I293
Lazdgai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 stlaipsnio 2

dalies 37 punktu ir 1B straipsnio L dalimi, Lietuvos R.espublikos Svietimo istatymo 70

sffaipsnio 9 dalimi, I-ietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 3 dalies 7

punktu ir 4 dalimi bei atsiZvelgdama lLazdrlr+meno mokyklos 2Al4-06-L9 ru*IqNr. D3-99

,,Ddl mokesdio uZ moksl4 Lazdtj\meno mokykloje patvirtinimo",Lazdtlq rajono

savivaldybes taryba n u s p r e n dt' i a:

1. Nusta{zti:
1.1. mokesti vaikams ir bendrojo ugdymo mokykl4 mokiniarns (toliau * vaikams) uZ

moksl4 Lazdtlt4meno mokykloje 34 Lt (9,85 Eur) (be pridetines vertds mokesdio) uZ menesi

ul,vren1meninio ugdymo program4 1 vaikui;
1.2. mokesti suaugusiesiems uZ moksl4 Lazdtjr4meno mokykloje (be prldetines

vertds mokesdio) pagal pried4.
2. Atleisti nuo mokesdio uZ moksl4 Lazdtjtlmeno mokykloje:
2.1. vaikus su negaha,Lazdtlt4meno mokyklai pateikus pra5ym4 atleisti nuo

mokesdio uZ moksl4 Lazd4qmeno mokykloje ir neigalum4 patvirtinandius dokumentus;

2.2. varkus ir suaugusiuosius, kulie nelanke mokyklos del ligos 30 kalendoriniq

dienq ir ilgiau i5 eiles, -a/, gydyojo pazymoje nurodlt4laikotarpi,Lazd4qmeno mokyklai
pateikus pradym4 atleisti nuo mokesdio uZ moksl4 Lazdqtlmeno mokykloje ir gydytojo

pazrymq;
2.3. vaikus,.kuriems istatymq nustaty'ta tvarka yra nustatS4a vaiko laikinoji arba

nuolatine globa ar rupyba, Lazdtlr4meno mokyklai pateikus praiym4 atleisti nuo mokesdio

uZ moksl4 Lazdlj'ameno mokykloje ir globos ar r[pyiros fakt4 nustatanti dokument4;

2.4. sociallnes pa5alpas gaunandirl Seimq vaikus, Lazdtj4meno mokyklai pateikus

pra}ym4 atleisti nuo mokesdio uZ moksl4 Lazdljt4meno mokykloje ir I-azdtjr4 rajono

iavivaldybes administracijos Socialines paramos skyriaus pazrym4apie pa5alpos skyrim4.

3. SumaZinti mokestf ui moksl4Lazd14meno mokykloje:
3.1. 50 proc. * vaikams i5 5eimq, auginandi4 3 rr daugiau vaikq (ivaikiq), fskaitant

pilnamedius vaikus (fvaikius) tIn24 metq, kulie mokosi pagal bendrojo ugdymo program4

ar pagalforrnaliojo profesinio mokyino program4 arba studijuoja auk5tojoje mokykloje,

Lazdrj4rneno mokyklai pateikus praSym4 sumaZinti rnokesti uZ moksl4 Lazdilr4 meno

mokykloje ir l-azdtjqrajono savivaldybes administracijos seniunijos paga,I Sruenamqj4 viet4

pazrym4 apie Seimos sudeti;
3.2. 25 proc. - vienai meninio ugdymo programai, jei vaikas Lazdijr4 meno

mokykloje mokosi pagal dvi meninio ugdymo programas arba pagal vien4 vis4 program4 ir
kitos programos dali.
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4. Nurodyti, kad:
4.1. apie materialines padeties pasikeitimqar atsiradusias aplinkybes, turindias itakos

mokesdio uZ moksl4 Lazdljtlmeno mokykloje lengvatai ar jos dydZiui, privaloma per vien4
menesi nuo aplinkybiq atsiradimo prane3tiLazdrj4meno mokyklai ir pateikti tai irodandius
dokumentus.

4.2. Sis sprendimas isigalioja 2AI4 m. spalio 1 dien4.
5. PripaZinti netekusiu galios Lazdljarajono savivaldybes tarybos 20L2 m. gruodZio

27 d. sprendim4 Nr. 5TS-57I ,,DeI mokesdio uZ moksl4 Lazdijqmeno mokykloje
nustatymo" su visais pakeitimais ir papildymais.

Savivaldybds meras ArtDras Margelis


