
 

LABAI SVARBI INFORMACIJA 

DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR LENGVATŲ TAIKYMO 

NUO 2023 METŲ SAUSIO 1 DIENOS 
 

Gerb. Tėveliai (globėjai, rūpintojai),  

informuojame Jus, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujai patvirtintas Vilniaus 

miesto savivaldybės Tarybos sprendimas DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ IR 

LENGVATŲ TAIKYMO (Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2022-10-05 sprendimas Nr. 

1-1595 „Dėl mokesčio už ugdymą ir kitas Vilniaus miesto savivaldybės meno mokyklose 

teikiamas paslaugas nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“).  

Mokesčio už ugdymą kaina lieka tokia pati kaip ir buvo – 25.00 Eur/mėn.  

Mokestis už ugdymą yra nekintantis, t. y. nepriklausomas nuo per mėnesį lankytų 

užsiėmimų (I skyriaus 2 punktas). 

 

PASTABA. Prašome atkreipti dėmesį į dokumente esančius esminius pakeitimus: 
 

1. Nuo 2023-01-01 d. atsirado pakeitimas, kad nebeliko nuostatos atleisti nuo mokesčio 

ugdytinius, kurie daugiau nei 30 dienų iš eilės praleido pamokas dėl ligos. Kiekvieną atvejį 

individualiai sprendžia mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba. 

 

2. III skyriaus 13 punktas. LABAI SVARBUS PAKEITIMAS! 

Nuo 2023-01-01 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos naujai priimtu sprendimu – 

nebus taikomos nuolaidos jei 2 (du) ugdytiniai iš vienos šeimos lanko tą pačią arba 

skirtingas Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas 

mokyklas (išskyrus ikimokyklinio ugdymo įstaigas). Nuostata bus taikoma, tik jeigu 3 

(trys) ir daigiau ugdytinių iš vienos šeimos lanko tą pačią arba skirtingas Vilniaus miesto 

savivaldybei pavaldžias neformaliojo švietimo įstaigas mokyklas (išskyrus ikimokyklinio 

ugdymo įstaigas), pateikus prašymą ir tai patvirtinančius dokumentus, kiekvienam 

ugdytiniui taikomas 50 proc. dydžio mokestis už ugdymą. 

 

3. III skyriaus 18 ir 19 punktai. Prašome atkreipti dėmesį.  

18. Pateikus prašymą ir dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo, 

mokestis nemokamas arba mažinamas nuo kito mėnesio 1 dienos, atgaline data mokestis 

nebus perskaičiuojamas. 

Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas, išskyrus socialiai remtinas šeimas. 

Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas ar socialinę paramą mokiniams, mokestis 

perskaičiuojamas nuo pašalpos ar paramos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne 

ilgesnį kaip trys mėnesiai. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos mokestis 

perskaičiuojamas nuo pašalpos ar paramos skyrimo mėnesio.  

19. Nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra 

tvarka. 

 

4. IV skyriaus 24 ir 25 punktai. Prašome atkreipti dėmesį. 
24. Pasikeitus ar išnykus aplinkybėms, numatytoms Aprašo 11-14 punktuose ir netekus 

teisės į atleidimą nuo mokesčio ar jo sumažinimą, tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo 

nedelsdami raštu apie tai pranešti Mokyklos vadovui.  

25. Mokyklai nustačius, kad mokestis nesumokėtas, sumažintas arba nuo jo buvo atleista 

neteisėtai, mokestis už ugdymą yra perskaičiuojamas ir susidariusi nepriemoka turi būti 

sumokėta per vieną mėnesį nuo pranešimo apie susidariusią skolą dienos. 



26. Įmokos ir skolos už ugdymą apskaitomos ir išieškomos Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 

___________________ 
 

 

SVARBU. 
Ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikams gali būti taikomas sumažintas 

mokestis už ugdymą arba kurie gali būti nuo jo atleisti, kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 

15 d., mokyklos rašinės darbuotojui, elektroniniu paštu mokestisuzmoksla@gmail.com turi 

atsiųsti prašymą ir kitus dokumentus, patvirtinančius teisę į atleidimą nuo mokesčio ar jo 

sumažinimą. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas 

bendra tvarka. 

Visi dokumentai pateikiami tik elektroniniu paštu mokestisuzmoksla@gmail.com, 

popieriniai dokumentai - nepriimami. 
 

* * * * * * 

Visais klausimais susijusiais su mokesčiu už mokslą, 

kreiptis el. paštu mokestisuzmoksla@gmail.com     
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