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Mažeikių rajono savivaldybės tarybai

2020-01-31 Nr. (5.5) TR5-11

Mažeikių rajono savivaldybės merui

TEIKIMAS
DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2019 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T1-302 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ
IŠLAIKYMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2019 m. spalio 29 d. posėdyje priėmė sprendimą Nr.
T1-302 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas)
kuriuo 1 punktu patvirtino Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).
Aprašo 11 punkte nurodoma, kad Mokestis už vaiko maitinimą neskaičiuojamas, jeigu
vaikas nelanko Ugdymo įstaigos šiais atvejais:
11.1. dėl vaiko ligos, jeigu vaikas nelanko ugdymo įstaigos daugiau kaip dvi darbo dienas
mokesčio lengvata pradedama taikyti nuo trečios nelankymo dienos. Jeigu vaikas nelanko ugdymo
įstaigos penkias ir daugiau darbo dienų mokesčio lengvata taikoma nuo pirmos nelankymo dienos
(pateikus vaiko tėvų prašymą);
11.2. dėl gydymosi sanatorijoje (už visą gydymosi laikotarpį, pateikus gydymosi faktą
patvirtinantį dokumentą);
11.3. mokinių atostogų metu (priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams);
11.4. tėvų (globėjų) kasmetinių ar tėvystės atostogų metu (pateikus šį faktą patvirtinančius
dokumentus);
11.5. tėvai (globėjai) turi laisvas nuo darbo dienas (dirba pagal slenkantį darbo grafiką),
(pateikus pažymą iš darbovietės);
11.6. tėvai (globėjai) vykdo individualią veiklą ar dirba pagal kitas Civilinio kodekso
reguliuojamas sutartis ( pateikus atitinkamą vykdomos veiklos pažymą ir prašymą ugdymo įstaigos
vadovui, pagal ugdymo įstaigos nustatytą terminą, nurodant nedarbo dienas (ne daugiau kaip 8
darbo dienos per mėnesį);
11.7. kai įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, ligos protrūkio, remonto
darbų ar kitų techninių priežasčių.
Įvertinus priimtą Sprendimą nustatyta, kad Aprašo 11.1. punktas neatitinka Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – VSĮ) 4 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktuose
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nustatytų teisėtumo ir bendruomenės ir atskirų savivaldybės gyventojų interesų derinimo principų,
bei Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (toliau – Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymas) 4 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinto nediskriminavimo principo.
Aprašo 11.1 punktas, nustatantis skirtingą mokestį tėvams atsižvelgiant į vaiku sergamumo
trukmę tiesiogiai liečia vaikų interesus, todėl patenka į Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
reguliavimo sritį. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad
Tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos,
nevyriausybinės organizacijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo vadovautis šiais
principais: [...] 5) nediskriminavimo – kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali
būti diskriminuojamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą lyties, rasės,
tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, sveikatos
būklės, religijos, etninės priklausomybės ar kitų aplinkybių.[...]. Pagal šį punktą kiekvienam vaikui
be jokios diskriminacijos garantuojamos visos Konstitucijoje, Jungtinių Tautų vaiko teisių
konvencijoje, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje, Jungtinių Tautų Vaiko teisių
deklaracijoje išvardytos teisės ir laisvės.
Pažymėtina, kad vienas iš pagrindinių Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
4 straipsnio 6 punkte įtvirtintų vietos savivaldos principų - savivaldybės veiklos ir savivaldybės
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas, vadovaujantis kuriuo savivaldybės institucijų ir
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti
sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
2020 m. sausio 3 d. raštu Nr. (5.28)-S5-1 buvo kreiptasi Mažeikių rajono savivaldybės merą
siekiant išsiaiškinti kokiu teisiniu pagrindu ir faktinėmis aplinkybėmis Aprašo 11.1 papunktyje
buvo nustatytas skirtingas mokesčio už vaiko maitinimą lengvatos dėl ligos taikymas.
Mažeikių rajono savivaldybės mero 2020 m. sausio 24 d. raštu Nr. R8-2.17-369 pateiktame
atsakyme nebuvo nurodyta jokių teisinių ar faktinių aplinkybių, kurios pateisintų skirtingą
mokesčio už vaiko maitinimą lengvatos dėl ligos taikymą.
Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Sprendimas paskelbtas Teisės aktų registre tik 2020 m.
sausio 20 d. Tokiu būdu, remiantis Lietuvos Respublikos teisėkūros įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi,
įsigaliojo 2020 m. sausio 21 d. ir tik nuo tos datos galėjo būti pradėtas taikyti (vykdyti).
Atsižvelgdama į tai kas išdėstyta bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsnio 1 dalies 1 punktu,
s i ū l a u svarstyti Mokesčio už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-302, 11.1 punkto pakeitimo klausimą.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo
8 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teikimą prašau apsvarstyti artimiausiame posėdyje (bet ne vėliau
kaip per 1 mėnesį) ir apie priimtą sprendimą pranešti raštu per 5 darbo dienas nuo sprendimo
priėmimo dienos.
Atkreipiu Mero dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių
administracinės priežiūros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, meras artimiausiame savivaldybės
tarybos posėdyje privalo su šiuo teikimu supažindinti savivaldybės tarybos narius.
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