
 

 

PATVIRTINTA 

    Šakių rajono savivaldybės tarybos 

    2019 m. spalio d. sprendimu Nr. T-329 

  

MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ ŠAKIŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas reglamentuoja mokesčio dydžio už vaikų, ugdomų Šakių rajono savivaldybės 

mokyklose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą, lengvatų 

taikymą ir tam būtinų dokumentų pateikimą, mokesčio mokėjimo sąlygas ir tvarką. 

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 

straipsnio 8, 10 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos 

Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, kitais teisės 

aktais. 

3. Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą (toliau – mokestis) susideda iš atlyginimo už maitinimą ir atlyginimo už 

ugdymo sąlygų gerinimą: 

3.1. mokestis už maitinimą – išlaidos maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės mokestį), 

apmokamos tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas; 

3.2. mokestis už ugdymo sąlygų gerinimą – mokyklos išlaikymo reikmėms, t. y.  ugdymo, 

ūkinėms ir higienos priemonėms, smulkiems remonto darbams atlikti, turtui įsigyti  skirtos išlaidos, 

apmokamos tėvų / globėjų (rūpintojų), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

 

II. MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS 

 

 4. Vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, dienos 

maitinimo normos dydis: 

 4.1. ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje (nuo 1 iki 3 metų) – 5 % bazinės socialinės išmokos 

dydžio; 

 4.2. ikimokyklinio ( nuo 3 m. iki priešmokyklinio ugdymo pradžios), priešmokyklinio 

ugdymo ir mišriose grupėse – 5,5 % bazinės socialinės išmokos dydžio; 

 4.3. specialiojoje dieninėje grupėje – 6,5 % bazinės socialinės išmokos dydžio; 

 4.4. specialiojoje savaitinėje grupėje – 7,5 % bazinės socialinės išmokos dydžio. 
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5. Vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, dienos 

maitinimo normos dydis eurais: 

 Ankstyvojo 

amžiaus vaikų 

grupėje  

(nuo 1 iki 3 m.) 

 

 

5 %  BSI 
(bazinės socialinės 

išmokos) 

Ikimokyklinio ( nuo 3 m. 

iki priešmokyklinio 

ugdymo pradžios), 

priešmokyklinio ugdymo ir 

mišriose grupėse 

 

5,5 %  BSI 
(bazinės socialinės išmokos) 

Specialiojoje 

dieninėje 

grupėje 

 

 

 

6,5 %  BSI 
(bazinės 

socialinės 

išmokos) 

Specialiojoje 

savaitinėje 

grupėje 

 

 

 

7,5 %  BSI 
(bazinės socialinės 

išmokos) 

Būnant 

vaikams 

grupėje 

visą dieną 1,90 2,09 2,47 2,85 

SUDĖTIS :     

Pusryčiai 0,38 0,43 0,55 0,55 

Pietūs  0,95 1,00 1,12 1,12 

Pavakariai 0,19 0,23 0,25 0,25 

Vakarienė 0,38 0,43 0,55 0,55 

Naktipiečiai    0,38 

 

6. Vaiko, ugdomo pagal ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines programas, tėvai / globėjai 

(rūpintojai), turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas 

praleidžia mokykloje, arba atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas mokykloje praleidžia ne 

daugiau kaip  4 val. per dieną. 

7. Už ugdymo sąlygų gerinimą tėvai / globėjai (rūpintojai) moka 0,14-0,50 euro mokestį už 

kiekvieną darbo dieną. Tikslų mokesčio dydį nustato švietimo įstaigos vadovas savo įsakymu, 

suderinęs su švietimo įstaigos taryba. 

8. Vaiko, ugdomo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai / globėjai (rūpintojai) 

privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų ugdymo įstaigos lankymą. 

9.  Jeigu vaikas negali atvykti į ugdymo įstaigą, tėvai / globėjai (rūpintojai) nedelsdami turi 

pranešti ikimokyklinės ir (ar) priešmokyklinės grupės pedagogui ugdymo įstaigos nustatyta tvarka.  

 

III. MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ 

PATEIKIMAS 

 

10. Nuo mokesčio mokėjimo atleidžiami tėvai / globėjai (rūpintojai), jeigu: 

10.1. šeima gauna socialinę pašalpą, pateikę rašytinį prašymą (įstaigos vadovo paskirtas 

atsakingas darbuotojas tai patvirtina SPIS duomenų bazės išrašu); 

10.2. vaikas turi didelių ir labai didelių ugdymo (si) poreikių ir  lanko  specialiąją grupę, 

pateikę rašytinį prašymą ir tai patvirtinančius dokumentus; 

10.3. vaikui nustatytas neįgalumo lygis, pateikę rašytinį prašymą ir tai patvirtinančius 

dokumentus; 
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10.4. vaikui Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija yra skyrusi privalomą 

ikimokyklinį ugdymą. 

11. Tėvai / globėjai (rūpintojai), pateikę rašytinį prašymą, mokesčio už maitinimą nemoka, 

jeigu vaikas nelanko švietimo įstaigos šiais atvejais: 

11.1. dėl vaiko ligos;  

11.2. tėvų / globėjų (rūpintojų) kasmetinių, nemokamų atostogų ar prastovų metu ir motinos / 

globėjos (rūpintojos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu (tik ikimokyklinio amžiaus vaikams); 

11.3. mokinių atostogų metu; 

11.4. tėvai / globėjai (rūpintojai) dirba pagal kintamą darbo grafiką ar papildomų poilsio dienų 

metu, pateikus prašymą; 

11.5. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20ºC šalčio ir žemesnei oro temperatūrai arba esant 28ºC 

šilumos ir didesnei grupės patalpų temperatūrai; 

11.6. švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų ar karantino; 

11.7. Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskelbta epidemija 

rajone; 

11.8. nelaimės šeimoje atvejais, ne ilgiau kaip tris dienas. 

12. Tėvams / globėjams (rūpintojams), pateikusiems rašytinį prašymą ir patvirtinančius 

dokumentus mokesčio dydis mažinamas 50 procentų, jeigu: 

12.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, 

teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu arba atlieka bausmę įkalinimo 

įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia); 

12.2. tėvai augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi pagal 

bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba 

studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar 

nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai; 

12.3. vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės 

remiamų pajamų dydžio; 

12.4. vaikui nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa; 

12.5. vienas iš tėvų / globėjų (rūpintojų) atlieka privalomąją pradinę karo tarnybą; 

12.6. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų / globėjų (rūpintojų) 

mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti 

programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų programos nuosekliųjų 

studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai, pateikus 

pažymas iš mokymosi įstaigos apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais. 

13. Tėvams / globėjams (rūpintojams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai / globėjai 

(rūpintojai) turi pasirinkti ir nurodyti savo prašyme. 
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14. Tėvai / globėjai (rūpintojai) dokumentus, reikalingus mokesčio lengvatai gauti, kartu su 

prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms iki einamojo 

mėnesio 25 dienos. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą ir prašyme raštu įsipareigoja 

informuoti apie pasikeitusias lengvatų taikymo aplinkybes. Jei tėvai / globėjai (rūpintojai) laiku 

nepateikia reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka. 

15. Tėvams / globėjams (rūpintojams), kurių vaikas yra priešmokyklinio amžiaus, mokestis už 

maitinimą atitinkamai mažinamas, kai vaikui paskirtas nemokamas maitinimas Šakių rajono 

savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

 

IV. MOKESČIO MOKĖJIMAS 

 

16. Mokestis mokamas už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos. 

17. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius,  

ugdymo įstaigos vadovas turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį prieš 15 dienų raštu apie 

tokį sprendimą informavęs vaiko tėvus / globėjus (rūpintojus). 

18. Mokesčio už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų / globėjų (rūpintojų)  

išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

  

 


