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ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ UTENOS VAIKŲ LOPŠELYJE– DARŽELYJE 

„VOVERAITĖ“ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                  1. Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą 

Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Voveraitė“ (toliau vaikų lopšelis – darželis) tvarkos aprašas 

(toliau – Tvarkos aprašas) parengtas vadovaujantis Utenos rajono tarybos 2012 m. kovo 29 d. 

sprendimu Nr. TS-85 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

                 2. Tvarkos aprašas taikomas vaikams, lankantiems vaikų lopšelio – darželio 

ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupes. 

 

II. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS 
 

             3.  Atlyginimą už vaikų išlaikymą per mėnesį vaikų lopšelyje –darželyje sudaro: 

                   3.1. 15 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio atlyginimas, nepriklausomai nuo 

lankytų dienų skaičiaus, ugdymo, sanitarinėms, higieninėms reikmėms tenkinti ir komunalinėms 

paslaugoms. Komunalinių paslaugų išlaidoms padengti skiriama ne mažiau 1/3 šio atlyginimo. 

                   3.2. Atlyginimas už vaikų maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 

kurio dydis lygus: 

                   3.2.1. sunaudotų maisto produktų kainai; 

                   3.2.2. 25 Lt  maisto gamybos kaštams iš dalies padengti, nepriklausomai nuo lankytų 

dienų ir maitinimų skaičiaus.    

     

III. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANAUDOJIMAS 

. 

                 4. Gautos 15 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio mokesčio lėšos naudojamos: 

           4.1. ugdymo reikmėms tenkinti: 

     4.1.1 priemonės socialinei kompetencijai ugdyti; 

                 4.1.2. priemonės komunikacinei kompetencijai ugdyti; 

                 4.1.3 priemonės sveikatos saugojimo kompetencijai ugdyti; 

                 4.1.4 priemonės pažinimo kompetencijai ugdyti; 



                4.1.5 priemonės meninei kompetencijai ugdyti. 

               4.2 sanitarinėms ir higieninėms reikmėms tenkinti ( skalbimo, valymo priemonės, higienos 

reikmenys ir kt. ); 

               4.3. komunalinėms paslaugoms. 

               5. Gautos atlyginimo už vaikų maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, kurio dydis lygus sunaudotų maisto produktų kainai ir 25 Lt maisto gamybos kaštams iš 

dalies padengti, lėšos gali būti naudojamos: 

        5.1. maisto produktams pirkti; 

              5.2. komunalinėms paslaugoms (elektros energijos, šalto ir karšto vandens sąnaudoms).  

 

IV. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TAIKYMAS  

 

            6. Vaikai, pradėję lankyti vaikų lopšelį–darželį iki mėnesio 15 dienos (įskaitytinai) ar 

išvykstantys iš jos po mėnesio 15 dienos, moka visą 3.1. ir 3.2. punktuose numatytą atlyginimą. 

Vaikai pradedantys lankyti po mėnesio 15 dienos ar išvykstantys iki mėnesio 15 dienos 

(įskaitytinai), moka pusę minėto atlyginimo. 

             7. Vasaros laikotarpiui uždarius vaikų lopšelį–darželį, atlyginimas, numatytas Tvarkos 

aprašo 3.1. ir 3.2. punktuose, neskaičiuojamas. 

             8. Tėvai gali rinktis ar vaikas vaikų lopšelyje-darželyje valgys pusryčius ar pavakarius, bet 

netrumpesniam kaip savaitės laikotarpiui. Apie tai tėvai raštišku prašymu informuoja grupės 

auklėtoją. 

             9. Grupės auklėtoja, atsižvelgdama į tėvų prašymą, pasirinkimą dėl maitinimo pažymi 

programoje „Vaikai“. 

 

V. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS 

 

             10. Atlyginimas numatytas Tvarkos aprašo 3.2. punkte mažinamas 90 procentų, jeigu šeima 

gauna socialinę pašalpą.  

             11. Atlyginimas numatytas Tvarkos aprašo 3.2. mažinamas 50 procentų, jeigu: 

             11.1. vaikas turi vieną iš tėvų. Lengvata taikoma kai vienas iš tėvų miręs, teismo sprendimu 

pripažintas dingusiu be žinios, apribota valdžia neterminuotam laikotarpiui, nenustatyta tėvystė; 

              11.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų. Lengvata taikoma, kai vaikai yra iki 18 metų ar 

vyresni, kurie mokosi mokymo įstaigų, teikiančių formalųjį švietimą, dieniniuose skyriuose, bet ne 

ilgiau kaip iki 24 metų. Globojami vaikai ir vaikai, augantys vaikų globos namuose bei kitose 



mokymo įstaigose ir išlaikomi valstybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti, neįskaičiuojami. Į 

šį skaičių neįskaičiuojami ir vaikai, atliekantys tikrąją karinę tarnybą; 

               11.3. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo 

įstaigos, teikiančios formalųjį švietimą, dieniniame skyriuje. 

               12. Vaikų lopšelio – darželio direktorius gali teikti siūlymą Utenos rajono savivaldybės 

tarybai sumažinti 90 ar 50 procentų Tvarkos aprašo 3.2. punkte numatyto atlyginimo dydį vaikams 

iš socialinės rizikos šeimų. Teikdamas siūlymą direktorius vadovaujasi Vaiko gerovės komisijos 

nutarimu. 

              13. Taikoma tik viena Tvarkos aprašo 10–12 punktuose numatyta atlyginimo už vaikų 

išlaikymą lengvata. 

              14. Vaikams kuriems netaikoma Tvarkos aprašo 10–12 punktuose numatyta atlyginimo už 

vaikų išlaikymą lengvata, bet gaunantiems nemokamus pusryčius ir pietus, Tvarkos aprašo 3.2.2. 

punkte nustatytas atlyginimas mažinamas 90 proc., o vaikams, gaunantiems nemokamus pietus 50 

procentų. 

VI. DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PATEIKIMAS 

 

               15. Dokumentus, įrodančius faktą, kartu su prašymu taikyti atlyginimo lengvatą, tėvai 

(įtėviai, globėjai) pateikia vaikų lopšelio–darželio direktoriui priimant vaiką į ikimokyklinio ar 

priešmokyklinio ugdymo grupes arba grupės auklėtojui pasikeitus aplinkybėms. Lengvata taikoma 

nuo dokumentų pateikimo datos. Už praėjusį ataskaitinį laikotarpį atlyginimas neperskaičiuojamas. 

               16. Pateikus pažymą, nurodytą 10 punkte, numatyta atlyginimo lengvata taikoma nuo 

einamojo mėnesio 1 dienos ir tęsiama tiek mėnesių, kiek skirta socialinė pašalpa. 

               17. Papildomai dokumentai lengvatoms gauti pateikiami kasmet iki vasario 28 dienos. 

               18. Jeigu vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, dokumentus lengvatai taikyti tėvai 

pateikia kasmet iki vasario 28 dienos ir kasmet iki rugsėjo 31 dienos. 

               19. Už savalaikį dokumentų pateikimą atsakingi grupės auklėtojai. 

               20. Tėvai (įtėviai, globėjai) nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis atlyginimo lengvatai 

gauti už vaikų išlaikymą, privalo šios lengvatos išlaidas padengusiam vaikų lopšeliui – darželiui 

grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos lėšos 

išieškomos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 



VII. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MOKĖJIMO TERMINAI 
 

                 21. Atlyginimas už vaikų išlaikymą vaikų lopšelyje–darželyje turi būti sumokamas už 

praėjusį mėnesį iki kiekvieno mėnesio 20 dienos. Vaikui išvykstant, atlyginimas sumokamas 

paskutinę lankymo dieną. 

                 22. Vaikų lopšelio – darželio direktorius už laiku nemokamą atlyginimą turi teisę 

išbraukti vaiką iš ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų sąrašo. 

              23. Apie tai direktorius informuoja tėvus (įtėvius, globėjus) ir Utenos rajono savivaldybės 

administracijos švietimo padalinį, administruojantį centralizuotą vaikų priėmimą. 

 

VIII. ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ PANAUDOJIMO KONTROLĖ 

 

            24. Už Tvarkos aprašo 3 punkte nustatyto atlyginimo surinkimą ir panaudojimą atsako vaikų 

lopšelio – darželio direktorius. 

            25. Direktorius parengia Tvarkos aprašo 3 punkte nustatyto atlyginimo panaudojimo tvarką 

ir ją suderina su mokyklos taryba bei atsiskaito už ją įstaigos taryboje vieną kartą per metus.  

            26. Direktorius kontroliuoja savalaikį mokesčio paskaičiavimą ir informacijos sklaidą,  

prekių ir paslaugų pirkimo prioritetų laikymąsi. 

      27. Finansinę kontrolę vykdo vyresnysis buhalteris. 

28.Vyresnysis buhalteris, remdamasis savo apskaitos duomenimis, kas mėnesį iki  

ateinančio mėnesio 5 d. pateikia Finansų skyriui ataskaitą apie įmokėtas sumas. 

__________________________________ 

 

 


