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 Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos 

MOKESČIO SISTEMA 2019-2020 m. m. 

 

1. Mokykloje mokamas vienkartinis stojamasis mokestis (toliau – Stojamasis mokestis) ir mokyklos 

mokestis (toliau – Mokyklos mokestis), mokamas kas mėnesį rugsėjo-geguţės mėnesiais pagal 

pasirinktą planą. 

1.1. Mokyklos mokestis: 

Savanoriškai 

pasirenkami 

mokėjimo planai 

Šeimos pajamos 

 į rankas 1 

asmeniui atėmus 1-

jo būsto paskolos  

ar nuomos išmoką 

(rekomendacija 

plano pasirinkimui) 

Šeimos vaikas, lankantis Ţaliąją, Vilniaus Valdorfo 

arba Atvirąją mokyklą 

1-as 2-as 3-as 

4-as ir 

paskesni 

vaikai 

Pirmasis planas maţiau 550 €/mėn. 240 €/mėn. 216 €/mėn. 192 €/mėn. 120  €/mėn. 

Antrasis planas Virš 550 €/mėn. 280 €/mėn. 252 €/mėn. 224 €/mėn. 140 €/mėn. 

 

1.2. Stojamasis mokestis. 

Stojamais mokestis lygus pirmojo plano 

dviejų mėnesio įmokų dydţiui 
480 € 432 € 384 € 240 € 

 

1.3. Pakeistas mokesčio pirmasis planas įsigalioja ir taikomas nuo Visuotinio dalininkų 

susirinkimo sprendime nurodytos įsigaliojimo (taikymo) datos. Antrąjį mokėjimo planą tėvai 

pasirenka savo sprendimą įformindami raštu ir pateikdami mokyklos administracijai. Tėvai 

gali pasirinkti ir kitą mokyklos mokesčio dydį 240 - 320 eurų per mėnesį ribose, savo 

sprendimą įformindami raštu. 

1.4. Mokėjimo plano keitimas galimas vieną kartą per mokslo metus, suderinus su mokyklos 

administracija ir įforminus raštu. 

1.5. Į mokyklos mokestį įeina: ugdymas, dauguma ugdymo priemonių, priešpiečiai ir pietūs 

mokinių pamokų dienomis rugsėjo-geguţės mėnesiais, dalinis mokyklos plėtros 

finansavimas. Į mokyklos mokestį neįeina: asmeninės ugdymo priemonės, popiečio grupė, 

neformaliojo ugdymo veikla (būreliai), kelionė į ir iš mokyklos, išvykos bei edukacijos (ir į 

uţsienį), stovyklos, ţygiai, klasės kelionės. 

1.6. Mokykloje veikia Mokesčio paramos fondas. Šeimos, kurios susiduria su sunkumais ir 

mokyklos mokestis yra pernelyg didelis, gali kreiptis į šį fondą mokyklos mokesčio 

sumaţinimui. Mokesčio paramos fondą administruoja mokyklos Finansų grupė, sudaryta iš 

tėvų ir darbuotojų. Stojamajam mokesčiui mokesčio parama netaikoma.  

2. Popiečio grupės mokestis mokamas pagal pasirinktą popiečio grupės lankymo mokėjimo planą: 

a) planas METAI: kaina mokslo metams 270 eurų, mokama po 30 eurų rugsėjo-geguţės 

mėnesiais. Pasirinkus metinį planą dviem ir daugiau šeimos vaikų, taikoma 10 % nuolaida.  

b) planas DIENA. Kaina uţ vieną lankytą popiečio dieną 4,5 euro, būnantiems ne visą popiečio 

laiką – kaina 1 euras uţ valandą.  

Mokiniai, po pamokų iki 15 valandos būnantys mokykloje, tėvų prašymu popiečio grupėje gali 

būti neţymimi ir mokestis neskaičiuojamas.  

Popiečio grupės mokėjimo planą galima keisti kartą per mokslo metus. 



3. Dėl mokyklos nelankymo ir/ar nesinaudojimo mokyklos teikiamomis paslaugomis mokesčiai 

negraţinami ir nemaţinami, išskyrus šioje Mokesčio sistemoje nurodytus atvejus. 

4. Mokyklos darbuotojų vaikams taikoma papildoma 10 % nuolaida visiems šioje Mokesčio 

sistemoje nurodytiems mokesčiams.  

5. Jei mokinys pradeda lankyti mokyklą ne nuo mokslo metų pradţios ar išeina į kitą mokyklą dar 

nesibaigus mokslo metams, mokestis mokamas proporcingai mokymosi laikui. 

6. Mokyklos Mokesčio sistema keičiama ne daţniau nei kartą per mokslo metus. Ši Mokesčio 

sistema įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 dieną. Stojamasis mokestis taikomas visoms naujoms 

mokymosi sutartims, sudaromoms dėl 2019-2020 mokslo metų. 

 

7. Mokesčio mokėjimo tvarka: 

7.1. Mokyklos mokestis yra mokamas pagal pasirinktą planą rugsėjo-geguţės mėnesiais (9 

mėnesius) iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tėvai su Mokyklos administracija gali suderinti 

kitą mokėjimo grafiką. 

7.2. Stojamasis mokestis sumokamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo mokymosi sutarties 

pasirašymo dienos. Stojamasis mokestis nėra grąţinamas. 

7.3. Popiečio grupės mokestis mokamas uţ praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 15 dienos. 

7.4. Tėvai turintys galimybę prašomi sumokėti mokyklos mokestį metus ar keletą mėnesių į 

priekį. 

7.5. Mokslo metų eigoje atsiradus sunkumams laiku sumokėti mokyklos mokestį tėvai nedelsiant 

privalo informuoti Mokyklos administraciją ir suderinti/pakoreguoti mokesčio mokėjimo 

grafiką. 

7.6. Jei įsiskolinusios šeimos vengia bendradarbiauti su Mokykla ir mokesčio skola yra 

nedengiama, Mokykla turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis dėl skolų išieškojimo 

ikiteismine ir teismine tvarka. 


