PATVIRTINTA
Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d.
Įsakymu Nr. V- 89

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ JONIŠKIO VAIKŲ
LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“
TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Joniškio
vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ dydį ir mokesčio lengvatas.
2. Mokestį už vaiko išlaikymą moka tėvai (globėjai).
3. Mokestis už vaiko išlaikymą susideda iš mokesčio už vaiko maitinimą (toliau – mokestis
už maitinimą) ir mėnesinio mokesčio ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti (toliau – ugdymo
mokestis). Mokestis už vaiko išlaikymą apskaičiuojamas padauginus vienos dienos mokesčio už
maitinimą įkainį iš lankytų dienų skaičiaus ir pridėjus mėnesinį ugdymo mokestį.
II SKYRIUS
MOKESČIO DYDIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR MOKESČIO TAIKYMO LENGVATOS
4. Mokesčio už maitinimą dydis per dieną:
4.1. lopšelio grupės – 1,90 Eur;
4.2. darželio ir priešmokyklinės ugdymo grupės – 2,10 Eur.
5. Mokestis už maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko švietimo įstaigos.
6. Tėvai (globėjai), kurie gauna socialinę pašalpą, už vaikų maitinimą moka 50 procentų
nustatytos maitinimo kainos, o už liepos ir rugpjūčio mėnesius – 100 proc., lopšeliui-darželiui
gavus pažymą iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus.
7. Tėvams pateikus prašymą mokestis už maitinimą lopšelyje-darželyje mažinamas 50
procentų, jeigu:
7.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų;
7.1.1. vienas iš tėvų miręs (pateikus mirties liudijimo kopiją);
7.1.2. vienas iš tėvų dingęs be žinios ir paskelbta jo paieška (pagal pateisinamą dokumentą);
7.1.3. vienas iš tėvų atlieka bausmę (pateikus pažymą);
7.2. vienas iš tėvų tarnauja profesinėje karo tarnyboje (pateikus pažymą);
7.3. vaikas (vaikai) auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi
mokymo įstaigos dieniniame skyriuje (pateikus pažymą iš mokymo įstaigos);

7.4. šeima augina 3 ir daugiau vaikų (iki 18 metų ir daugiau kaip 18 metų, jeigu mokosi
dieninėse visų tipų mokyklose arba turi neįgalumą – pateikus pažymą iš mokymo įstaigos arba
neįgalumo pažymėjimo kopiją);
7.5. ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes lanko du ir daugiau vaikų iš tos
pačios šeimos (vienam vaikui, pradėjusiam lankyti vėliau lopšelį-darželį);
7.6. jeigu vaikui nustatytas neįgalumas (pateikus neįgalumo pažymėjimo kopiją).
8. Prašymas dėl mokesčio už maitinimą lengvatų pateikiamas vaikui pradėjus lankyti
lopšelį-darželį, o vėliau – vieną kartą per metus iki rugsėjo 30 d. Laiku nepateikus prašymo gauti
lengvatą, mokestis už maitinimą imamas bendra tvarka, o pateikus dokumentus, naujas mokestis už
maitinimą nustatomas nuo kito mėnesio 1 dienos. Pristačius pažymą apie socialinę pašalpą,
mokestis už maitinimą perskaičiuojamas nuo pažymoje nurodytos datos.
9. Du mėnesius nesumokėjus mokesčio už maitinimą, lengvata nebetaikoma.
10. Jei vaikas nelanko lopšelio-darželio iš eilės 6 ir daugiau dienų, tėvai rašo motyvuotą
prašymą dėl nelankytų dienų pateisinimo.
III SKYRIUS
UGDYMO MOKESTIS IR MOKESČIO TAIKYMO LENGVATOS
11. Ugdymo mokesčio dydis per mėnesį – 7 Eur.
12. Ugdymo mokestis mokamas už visus lopšelį-darželį lankančius vaikus. Ugdymo
mokesčio nemoka ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai, kai veiklų
trukmė grupėse per dieną – 4 valandos.
13. Ugdymo mokestis gali būti naudojamas įstaigos ugdymo priemonėms įsigyti, ugdymo
aplinkai kurti ir atnaujinti, trumpalaikiam inventoriui įsigyti. Ilgalaikiam turtui įsigyti reikia įstaigos
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos pritarimo.
14. Surinktų ugdymo mokesčio lėšų apskaita teisės aktų nustatyta tvarka tvarkoma ir šios
lėšos naudojamos pagal atskirą lopšelio-darželio vadovo patvirtintą sąmatą.
15. Apie ugdymo mokesčio lėšų panaudojimą lopšelio-darželio vadovas kasmet atsiskaito
įstaigos tarybos, tėvų (globėjų), bendruomenės susirinkime.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Vaikai, kuriems yra skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, yra atleidžiami nuo
mokesčio už vaiko išlaikymą.
17. Jei mokestis už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, lopšelis-darželis turi teisę
vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.
18. Mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje skolos iš tėvų (kitų teisėtų vaiko
atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
___________________________

