
                                                                                       
PATVIRTINTA  

Pasvalio lopšelio-darželio ,,Eglutė“  

direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d.  

įsakymu  Nr. DV-45 

 

PASVALIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  

MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ 

NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKA 
 

I SKYRIUS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Pasvalio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – Lopšelis-

darželis), įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka 

(toliau – Tvarka) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų maitinimo ir 

ugdymo paslaugų mokesčio nustatymo, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms 

taikyti priėmimą įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

tvarką. 

2. Tvarka yra parengtas vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos                     

2022 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.T1-114 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. 

birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl mokesčio už vaikų ugdymą Pasvalio rajono švietimo 

įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pakeitimo, įstaigos nuostatais. 

            3. Tvarkos tikslas – sudaryti sąlygas kokybiškai ir sveikai organizuoti ugdytinių maitinimą 

ir laiku gauti iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokesčius už ugdytinių išlaikymą. 

            4. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas 

sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

 

MOKESČIO UŽ UGDYTINIŲ MAITINIMO (SI) IR UGDYMO (SI) PASLAUGAS 

NUSTATYMAS  

 

            5. Nuo 2022 m. birželio 1 d. Pasvalio rajono savivaldybės sprendimu nustatomas ugdytinio 

vienos dienos maitinimo kaina už kiekvieną lankytą ir nelankytą, bet nepateisintą dieną: 

            5.1. Lopšelio grupėje – 2,18 Eur  (pusryčiai –0,72 Eur, pietūs – 1,06 Eur, pavakariai – 

0,40 Eur). 

            5.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje – 2,70 Eur (pusryčiai – 0,94 Eur, 

pietūs – 1,30 Eur, pavakariai – 0,46 Eur). 

            5.3. pritaikytas maitinimas, pateikusiems gydytojo raštiškus nurodymus ( Forma Nr.E027-1) 

ir užpildžius prašymą – pagal faktines išlaidas, bet ne mažesnes nei nustatyta lopšelio, darželio 

(priešmokyklinės) grupės ugdytiniams. 

6. Tėvai (globėjai) moka už kiekvieną vaiko lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną 100 

procentų Savivaldybės tarybos nustatytos dienos maitinimo kainos. 

            7. Tėvai  (globėjai), kurių vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, 

yra paskirti nemokami pietūs, pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, 

už kitus pasirinktus maitinimus – pusryčius, pavakarius – moka savo lėšomis. Nemokamo 



priešmokyklinio ugdymo vaikų pietų patiekalai atitinka darželio grupių vaikų patiekalų racioną. 

Papildomai, iki nustatytos sumos, duodama vaisių, sūrio dešrelių ir kita. 

             8. Už Lopšelio-darželio lankymą taikomas Pasvalio savivaldybės tarybos nustatyto dydžio 

– 10 Eur ugdymo aplinkos išlaikymo mokestis ( patalynei skalbti, higienos priemonėms, 

medžiagoms patalpų priežiūrai, inventoriui, ugdymo priemonėms įsigyti ir kt.). Mokesčio dydis 

nepriklauso nuo to, kiek dienų per mėnesį vaikas lankė Lopšelį-darželį, ir yra mokamas už 

kiekvieną mėnesį, kol nėra nutraukta ugdymo sutartis. 

            9. Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas, pasirenka savo vaikų maitinimo vieną variantą visam mėnesiui – 1, 2 ar 3 

maitinimai per dieną. 

            10. Apie  planuojamus kito mėnesio vaiko maitinimo pasikeitimus tėvai raštu privalo 

informuoti grupės mokytoją iki einamo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos. 

             11. Tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas,  kiekvieną mėnesį moka: 

             11.1. nustatytą 1,2 arba 3 kartų per dieną maitinimo mokestį už kiekvieną lankytą ir 

už nelankytą, bet nepateisintą dieną; 

            11.2. 10,00 Eur mėnesinį mokestį už aplinką, kol nėra nutraukiama ugdymo sutartis. 

            12. Mokestis (10, 00 Eur) už aplinką netaikomas: 

            12.1. jei vaikas nelanko Lopšelio-darželio dėl epidemijos, karantino, stichinės nelaimės; 

            12.2. jei vaikui Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra 

paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 

            12.3. Savivaldybės teritorijoje apgyvendintiems užsieniečių vaikams, pasitraukusiems iš 

Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. 

            

III SKYRIUS 

UŽMOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ 

PATEIKIMAS 

 

13. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų 

prašymu mažinamas 50 procentų Savivaldybės tarybos nustatytos vaikų dienos maitinimo normos 

už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu: 

13.1. vaikai turi nustatytą vidutinį ar sunkų neįgalumo lygį;  

13.2. vaikų tėvai (globėjai) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos 

nepasiturintiems gyventojams įstatymą gauna socialines pašalpas ( pagal prašymą); 

           13.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų  iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi pagal 

bendrojo ugdymo programą ( pagal prašymą ir šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą/pažymą apie 

vyresnių nei 16 metų vaikų mokymąsi); 

             13.4. kai tėvai ( tėvas arba motina) atlieka privalomąją karo tarnybą (pagal prašymą ir 

pažymą); 

                    13.5  vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis nei 40 procentų 

darbingumo lygis( pagal prašymą ir medicininę pažymą). 

                   14. Mokestis už maitinimą neskaičiuojamas, jeigu vaikas nelanko Lopšelio-darželio 

šiais atvejais: 

14.1. vaiko ligos ( pagal tėvų prašymą, nurodant vaiko ligos pradžią ir pabaigą); 

14.2. tėvų (globėjų) atostogų metu ( pagal prašymą ir pažymą iš darbovietės); 

14.3. vasaros sezono metu (birželio- rugpjūčio mėn.) (pagal prašymą); 

14.4. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo atostogų metu (pagal prašymą ir pažymą);  

14.5.  esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei oro temperatūrai, epidemijai, karantinui, 

stichinių nelaimių metu; 



14.6. jeigu Lopšelyje- darželyje vyksta remonto darbai ir nėra sudarytų sąlygų 

vaikams ugdytis; 

14.7.  jei priešmokyklinio amžiaus vaikas nelanko ugdymo įstaigos mokinių rudens, 

žiemos, pavasario atostogų metu; 

14.8. kai tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso        

138 straipsnyje numatomos papildomos poilsio dienos per mėnesį ( pagal prašymą ir pažymą); 

14. 9. kai tėvai (globėjai) yra izoliacijoje ( pagal prašymą). 

15. Mokestis už vaikų maitinimą neskaičiuojamas jeigu:  

15.1. jei vaikui Administracijos direktoriaus įsakymu yra priskirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka; 

15.2. Savivaldybės teritorijoje apgyvendintiems užsieniečių vaikams, pasitraukusiems 

iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje. 

                     16. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami Lopšelio- darželio 

direktoriui arba grupės mokytojui  priimant vaiką į Lopšelį-darželį. Kiekvienais metais iki rugsėjo 

25 dienos tikslinamos aplinkybės, dėl kurių turi būti taikoma lengvata, pateikiant dokumentus. 

Pasikeitus aplinkybėms, dėl kurių buvo taikyta lengvata, ne vėliau kaip per mėnesį, pateikiami nauji 

dokumentai. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis mokamas bendra tvarka. 

                     17. Pateikus dokumentus pavėluotai, lengvatos taikomos nuo kito mėnesio 1 dienos po 

dokumentų pristatymo, išskyrus socialiai remtinas šeimas. Už praėjusį laikotarpį mokestis 

neperskaičiuojamas. 

                    18. Šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, mokestis perskaičiuojamas nuo 

pašalpos skyrimo mėnesio už praėjusį laikotarpį, ne ilgiau kaip trys mėnesiai. 

                    19.   Lengvatos taikymas įforminamas Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, su 

kuriuo kitą dieną supažindinamas grupių mokytojas ir mokestį skaičiuojantis darbuotojas. 

                    20. Netekus teisės į lengvatą, tėvai ( globėjai) apie tai raštu praneša Lopšelio-darželio 

direktoriui arba grupės mokytojui. 

                    21. Už tėvų (globėjų) informavimą apie teikiamas lengvatas  ir dokumentų priėmimą 

atsakingi visų grupių mokytojai. 

                   22. Tėvai ( globėjai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Neteisėtai gavus 

lengvatą už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, piniginės lėšos išieškomos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Mokestį už ugdytinių išlaikymą Lopšelyje-darželyje, įgyvendinančiam ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) privalo sumokėti už praėjusį mėnesį iki kito 

mėnesio 25 dienos. 

24. Už mokesčių surinkimą yra atsakingas Lopšelio-darželio direktorius ar jo įgaliotas 

asmuo. Nesumokėjus mokesčio ilgiau kaip 2 mėnesius, direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš 

Lopšelio-darželio sąrašų ir nutraukti ugdymo sutartį, prieš savaitę raštu įspėjęs tėvus (globėjus). 

25.  Tėvai ( globėjai) su šiuo aprašu supažindinami tėvų susirinkimų metu arba el. paštu. 

26. Lopšelio-darželio direktorius šia Tvarka įpareigoja grupių mokytojus; 

26.1. kontroliuoti, kad tėvai (globėjai) mokestį mokėtų nustatytu laiku; 

26.2. apie nemokančius mokesčio tėvus (globėjus) informuoti Lopšelio-darželio direktorių; 

26.3. mokytojai neatsako, jei tėvai (globėjai) nustatyta Tvarka ir terminais nepristato 

dokumentų dėl mokesčio mažinimo, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. 

27. Lopšelio-darželio direktorius sprendžia dėl ugdytinių išbraukimo iš įstaigos ugdytinių 

sąrašų (arba palikimo juose), jeigu tėvai (globėjai) laiku nesumoka mokesčių ir nepateikia 

motyvuoto nesumokėjimo priežasčių paaiškinimo. 



28. Už mokesčio surinkimą laiku, atsakingi grupių mokytojai. 

29. Grupių mokytojai atsako už teisingą vaikų lankymo žymėjimą apskaitos žiniaraščiuose 

(elektroninė versija) ir pateisiamųjų dokumentų surinkimą, registruoja, sega į bylas prašymus ir 

pateisinamus dokumentus dėl mokesčių lengvatų. 

30. Mitybos specialistas atsako už teisingą vaikų skaičiaus žymėjimą valgiaraščiuose-

reikalavimuose, sutikrina praleistų dienų skaičių vaikų lankymo apskaitos žiniaraščiuose ir 

perduoda Lopšelio-darželio raštvedžiui. 

31. Lopšelio-darželio raštvedys nustatyta tvarka saugo tėvų prašymus ir pateisinamus 

dokumentus dėl mokesčių lengvatų. 

32. Raštvedys, skaičiuodamas mokestį už vaikų lankytas dienas, vadovaujasi šia Tvarka ir 

Lopšelio-darželio įsakymais, kuriuose nurodyti ugdytinių vardai, pavardės, grupės, lengvatų dydžiai 

ir priežastys. 

33. Už šios Tvarkos vykdymą atsakingi Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkiui, 

vyriausiasis buhalteris, raštvedys, mitybos specialistas ir grupių mokytojai. 

34.  Ši Tvarka skelbiamas Lopšelio-darželio interneto svetainėje. 

35.  Ši Tvarka gali būti keičiamas, papildomas ar panaikinamas pagal  pasikeitusius Pasvalio 

rajono savivaldybės tarybos sprendimus Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. 

 

________________ 

 

 


