VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TARYBOS 2013-07-10 SPRENDIMO NR. 1-1335 „DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS
APRAŠO TVIRTINIMO IR MOKESČIO UŽ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO
2014 m. spalio 22 d. Nr. 1-2072
Vilnius
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu,
Vilniaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. 1-1335 „Dėl Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos
aprašo tvirtinimo ir mokesčio už neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimą nustatymo“:
1.1. išdėstyti sprendimo priedą „Mokestis už neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimą Vilniaus miesto savivaldybės suaugusiųjų bendrojo ugdymo
mokyklose“ nauja redakcija (pridedama);
1.2. išdėstyti 1 punktu patvirtinto Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo 1 priedo „Suaugusiojo mokymosi pagal neformaliojo
švietimo programas sutartis“ 5 punktą taip:
„5. Už mokymąsi pagal neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas mokinys moka savo lėšomis: ________Eur už
_______________________________________kursą.“
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

Meras

Artūras Zuokas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2013 m. liepos 10 d.
Sprendimo Nr. 1-1335 priedas
(Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2014 m. spalio 22 d.
sprendimo Nr. 1-2072 priedo redakcija)

MOKESTIS UŽ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ TEIKIMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SUAUGUSIŲJŲ
BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE

Eil.
nr.

Valandų
skaičius
per savaitę

Asmenų
skaičius

Dalyko
programos
valandų
skaičius

Mokestis eurais už
neformaliojo
švietimo paslaugų
tiekimą

Vienkartinis mokestis
eurais už neformaliojo
švietimo paslaugų tiekimo
administravimą

1.

1

1

1

21,72

4,34

2.

1

10

1

2,17

4,34

Apskaičiavimo formulė

Vieno asmens mokestis = (valandų skaičius per savaitę
x dalyko programos valandų skaičius x nustatytas įkainis /
asmenų skaičius grupėje) + nustatytas vienkartinis mokestis
Vieno asmens mokestis = (valandų skaičius per savaitę
x dalyko programos valandų skaičius x nustatytas įkainis) +
nustatytas vienkartinis mokestis

Pastabos:
1. Mokytojo darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal darbo apmokėjimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
2. Mokestį sudaro: darbo užmokestis, kurį sudaro suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinio tarifinio atlygio koeficientas (Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-1254 32 punktas, papildomos valandos: 35.1 punktas – už mokinių darbų
tikrinimą, 35.3 punktas – už pasiruošimą pamokoms, 35.4 punktas – už kitus darbus), darbdavio socialinio draudimo įmokos, kurios sudaro 30,98 proc. ir
kitos prekės ir paslaugos, reikalingos ugdymo procesui vykdyti.
3. Vienkartinį 4,34 euro mokestį už neformaliojo švietimo paslaugų teikimą sudaro administravimo išlaidos ir papildoma dalomoji medžiaga ir
(ar) jos kopijos.

