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VAIKO UGDYMO IR KITŲ REIKMIŲ TENKINIMO MOKESČIO 

 JONIŠKIO VAIKŲ   LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SAULUTĖ“, 

 PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.  BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

 1. Vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinimo mokesčio Joniškio vaikų  lopšelyje 

darželyje „Saulutė“ panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo ir kitų reikmių tenkinimo mokesčių sąlygas ir tvarką. 

 2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2003, 

Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 91-2832), 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1170 „Dėl užmokesčio 

už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose“ (Žin. 1995, Nr. 73-1715; 1999, Nr. 71-2233; 2000, 

Nr. 2-45) ir sprendimu „Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-183 

(kartu su pakeitimu, padarytu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. 

sprendimu Nr. T-25). Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme vartojamas sąvokas.  

 3. Mokestis skaičiuojamos vadovaujantis Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. 

balandžio 29 d. d. sprendimo Nr. T-61 1.5. punktu: nustatytas mėnesinis mokestis ugdymo ir 

kitoms reikmėms tenkinti – 7 eurai.  

3.1. Mokestis mokamas, jei vaikas tą mėnesį įstaigą lankė bent vieną dieną.        

3.2.  Mokestis nemokamas, jei įstaiga nevykdo veiklos, ugdytinis nelankė ugdymo 

įstaigos visą  mėnesį arba paskelbtas karantinas, epidemija, stichinė nelaimė ir ugdymo procesas 

organizuojamas nuotoliniu būdu. 

  

II.  LĖŠŲ  APSKAITA 

 

      4. Mokesčio  skirto  vaiko  ugdymo  ir kitoms reikmėms tenkinti surinkimo ir 

panaudojimo apskaitą atlieka buhalteris, vadovaudamasis Joniškio vaikų lopšelyje darželyje 

„Saulutė“ galiojančiais norminiais  aktais.  

      4.1. Lėšos  ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti planuojamos biudžetiniams metams. 

     4.2. Surinktų mokesčio lėšų apskaita teisės aktų nustatyta tvarka tvarkoma ir šios lėšos 

naudojamos pagal atskirą  įstaigos vadovo patvirtintą sąmatą. 

 

III.   DERINIMAS 

 

      5. Vaiko ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti skirtos lėšos naudojamos  suderinus su 

lopšelio darželio taryba. 

 6. Sprendimus dėl lėšų  panaudojimo, nenumatytoms, tačiau  būtinoms  veikloms atlikti,  

priima  įstaigos  vadovas, suderinęs  su  grupių atstovais. 

  

 

 



                 IV.  NAUDOJIMAS 

 

7.  Joniškio rajono  savivaldybės  tarybos 2021-04-29 sprendimu Nr. T-61 nustatytas 

7 Eur  mokestis ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti naudojamas: 

7.1. Ugdymo priemonėms, reikalingoms  pagal kompetencijas, numatytas ugdymo programoje 

„Po saulutės delnu“ įsigyti: lavinamiesiems žaidimams, metodinei ir mokslinei literatūrai,  vaizdinėms  

priemonėms,  žaislams, sporto inventoriui ir  kitoms pagrindinėms ir papildomoms priemonėms  

reikalingoms  ugdomajam procesui organizuoti. 

      7.2. Įstaigos veiklai organizuoti (turimos skaitmeninės įrangos įsigijimui ir priežiūrai, 

kanceliarinių priemonių įsigijimui, bendruomenės renginių organizavimui, vaikų sveikatos 

saugumui ir higieniniams reikalavimams užtikrinti). 

     7.3. Patalpų (sanitarinių mazgų) funkcionavimui, apšvietimo, elektros instaliacijos 

priežiūrai ir būtinam remontui, švaros priemonių įsigijimui, pastato priežiūrai ir kitoms  

reikmėms. 

      7.4. Ugdymo aplinkos kūrimui ir atnaujinimui, teritorijos priežiūrai ir atnaujinimo 

darbams, tiesioginiam ir netiesioginiam vaikų ugdymui skirtų patalpų remontui ir atnaujinimui. 

      7.5. Trumpalaikiam inventoriui ir ilgalaikiam turtui įsigyti.                      

 

V.  ATSISKAITYMO  BENDRUOMENEI  TVARKA 

 

 8. Metinį planuojamos veiklos plano projektą įstaigos vadovas teikia svarstymui Įstaigos 

tarybai kiekvienų biudžetinių metų I ketvirtį. 

      9. Apie mokesčio lėšų, skirtų vaikų ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti,  panaudojimą  

įstaigos vadovas  kasmet atsiskaito Įstaigos tarybos, tėvų (globėjų), bendruomenės susirinkime. 

 

VI.  BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS 

 
      10. Už mokesčio surinkimą yra atsakingas lopšelio-darželio direktorius. Jeigu dėl 

nepateisinamų priežasčių 2 mėnesius nesumokėtas mokestis, direktoriaus įsakymu vaikas gali 

būti braukiamas iš sąrašų. 

      11. Vaiko ugdymo ir kitų reikmių tenkinimo  mokesčio  panaudojimas vykdomas 

vadovaujantis Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus patvirtintu Vaiko ugdymo 

ir kitų  reikmių tenkinimo mokesčio  Joniškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ panaudojimo  

tvarkos  aprašu. 

      12. Įmokos ir skolos  už vaiko ugdymo ir kitų reikmių  tenkinimą apskaitomos ir 

išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

      13. Aprašas skelbiamas Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ interneto svetainėje.   

             

   

__________________________ 
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