
PATVIRTINTA 

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. 

įsakymu Nr. V-9 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMĄ KALVARIJOS 

VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽILVITIS“ NUSTATYMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą ir dokumentų pateikimą Kalvarijos vaikų lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“ tvarka (toliau-Tvarka) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų lengvatų taikymo, dokumentų į įstaigą pateikimo, priėmimo sąlygas ir tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Kalvarijos 

savivaldybės tarybos 2014 m. sausio 16 d. sprendimu Nr. T-41-14 „Dėl mokesčio už vaikų 

išlaikymą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nustatymo ir mokėjimo tvarkos 

patvirtinimo“. 

 

II. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS ĮSTAIGAI, JŲ PRIĖMIMAS IR MOKESČIO 

LENGVATŲ TAIKYMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

3. Dokumentai (gimimo liudijimas, vaiko sveikatos pažymėjimo forma Nr. 027-1/a, šeimos 

sudėtis) į įstaiga pateikus prašymą ir pasirašius su tėvais (globėjais) sutartį. 

4. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos pristatomi tėvams atvykus į įstaigą ar 

atsiradus teisei į lengvatą: 

4.1. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų, motinos nėštumo ir gimdymo, vaikui prižiūrėti 

skirtų atostogų metu, vienam iš tėvų netekus darbo ne trumpiau kaip savaitę, pateikus 

patvirtinančius dokumentus ir tėvų (globėjų) prašymą dėl vaiko nelankymo; 

4.2. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką ar prastovų metu, pateikus dokumentą 

iš darbovietės ir tėvų (globėjų) prašymą dėl vaiko nelankymo; 

4.3. priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko įstaigos mokinių atostogų metu tėvams 

(globėjams) pateikus prašymą; 

4.4. nelaimės šeimoje atvejų (artimųjų mirtis, gaisras ir pan.) ne ilgiau kaip savaitę, pateikus 

prašymą dėl vaiko nelankymo; 

4.5. vasaros atostogų metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais) ne trumpiau kaip savaitę, tėvams 

(globėjams) pateikus prašymą dėl vaiko nelankymo; 

4.6. įstaigoje atsiradusių gedimų ir vykstančių remonto darbų; 

4.7. tėvams pateikus prašymą atsisakant vakarienės ir (ar) pusryčių; 

4.8. tėvams pasirinkus 4 val. rėžimą be maitinimo. 

4.9. įgijus teisę į socialinę pašalpą. 

5. Lengvatos taikymas įforminamas direktoriaus įsakymu, auklėtojai paskutinę mėnesio 

darbo dieną  pateikus iš tėvų gautus dokumentus. 

 

III. ATSAKOMYBĖ 

 

6. Įstaigos vadovas šia Tvarka, darbuotojus susijusius su ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikų maitinimu, įpareigoja: 

6.1. grupių auklėtojas ir priešmokyklinio ugdymo pedagoges kontroliuoti, kad tėvai 

(globėjai) mokestį mokėtų nustatytu laiku; 

6.2. grupių auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagoges su šia Tvarka supažindinti 

grupių vaikų tėvus (globėjus);  

6.3. grupių auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagoges, kurios ugdo vaikus ir kurių 

broliai ar seserys lanko kitas grupes, turi dokumentų kopijas pateikti į tą grupę, kur lanko brolis ar 

sesuo. 



6.4. grupių auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas sudaryti kasdienio vaikų 

lankymo apskaitos tabelius. Šiuos tabelius kartu su sveikatos pažymomis, paskutinę mėnesio darbo 

dieną suderinus su direktoriumi atiduoti vyr. buhalterei, visi kiti dokumentai, patvirtinantys 

lengvatą pateikiami direktoriui; 

6.5. vyr. buhalterei paskaičiuoti vaikų išlaikymo darželyje mokestį ir išrašyti mokėjimo 

kvitus. 

7. Įstaiga neatsako už lengvatos pritaikymą skaičiuojant mokestį, jeigu tėvai nepristato 

pateisinančių dokumentų. 

8. Lankomumo apskaitos tabeliai kartu su sveikatos pažymomis, direktorės įsakymų kopijos 

dėl mokesčio už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse lengvatų 

taikymo saugomos buhalterijoje, kiti dokumentai ir įsakymų kopijos, pateisinantys praleistas dienas, 

saugomi vaikų bylose.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 9. Nepristačius reikiamų dokumentų, turinčių teisę į lengvatą, iki paskutinės mėnesio darbo 

dienos, vaikui skaičiuojamas pilnas mokestis. 

 10. Pildantys dokumentus darbuotojai atsako už juose esančių duomenų tikrumą ir tikslumą. 

 11. Už Tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas įstaigos direktorius. 

 12. Šios Tvarkos reikalavimai yra privalomi visiems įstaigos darbuotojams, susijusiems su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų maitinimu ir išlaikymu lopšelyje-darželyje. 

 13. Su šia Tvarka supažindinti pasirašytinai grupių auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo 

pedagoges, vyr. buhalterį. 

 14. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2014 m. vasario 1 d. 

____________________ 

 
 


