
 

 

PATVIRTINTA 

Kalvarijos savivaldybės tarybos 

2021 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T-207 (1.5E) 

 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELYJE-

DARŽELYJE „ŽILVITIS“ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nustatymo 

ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų maitinimo, ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimo ir kitų įstaigos išlaikymo 

išlaidų dengimo mokesčių, lengvatų taikymo ir pateikiamų dokumentų lengvatoms taikyti 

priėmimo savivaldybės ikimokyklinėje įstaigoje sąlygas ir tvarką. 

2. Aprašas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS 

 

4. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai 

(globėjai) moka 100 procentų nustatytos vaiko dienos maitinimo kainos mokestį už kiekvieną 

lankytą, nelankytą, bet nepateisintą dieną, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, 

dirbančiose 10,5 valandų: 

4.1. 2,10 Eur – lopšelio grupėje; 

4.2. 2,30 Eur – darželio grupėje; 

4.3. 1,10 Eur – priešmokyklinio ugdymo grupėje; 

4.4. vaiko globėjais tapus Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracijai, 

mokestis už vaiko išlaikymą nustatomas, sudarius sutartį, kurioje aptariama mokėjimo sąlygos 

abipusiu susitarimu. 

5. Vaikai, lankantys ikimokyklines ir priešmokyklines grupes ne ilgiau kaip 4 valandas, 

gali būti nemaitinami. 

6. Už kiekvieną vaiko (išskyrus 2-6 metų vaikus, gyvenančius Kalvarijos savivaldybės 

šeimos globos namuose), ugdomo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 

lankytą, nelankytą, bet nepateisintą dieną taikomas 10,00 Eur mėnesio mokestis ugdymo 

sąlygoms, edukacinėms aplinkoms gerinti ir kitoms įstaigos išlaikymo išlaidoms dengti visose 

vaikų ugdymo grupėse. Mokestis nemokamas, kai įstaiga Kalvarijos savivaldybės tarybos 

sprendimu arba dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios 

veiklos arba karantino laikotarpiu vaikas nelanko įstaigos. 

7. Mokestį už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir kitų įstaigos išlaikymo 

išlaidų dengimą moka visi tėvai (globėjai), išskyrus tėvus, kurių vaikams Kalvarijos 

savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas. 

8. Vaikų, kurių gebėjimai lavinami individualiai (dailės, choreografijos, keramikos, 

vaidybos, kalbų ir kt.), tėvai moka 1,50 Eur mokestį už vieną užsiėmimą. 

9. Lėšos, surinktos įgyvendinant šio Aprašo 6 ir 8 punktus, apskaitomos viešojo 

sektoriaus subjekto pajamose išlaidoms dengti. 

10. Surinktas mokestis už vaikų maitinimą skiriamas tik vaikams maitinti. 
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III SKYRIUS  

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JAS PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ 

PATEIKIMAS 

 

11. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse 

mažinamas 50 procentų nustatytos vaiko dienos maitinimo kainos už kiekvieną lankytą, 

nelankytą, bet nepateisintą dieną, jeigu:  

11.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, teismo nutarimu 

pripažintas dingusiu be žinios, įstatymų nustatyta tvarka nėra nustatyta vaiko tėvo tapatybė); 

11.2. šeima augina tris ir daugiau mažamečių ir/ar besimokančių bendrojo ugdymo 

mokykloje kasdieniu mokymosi būdu, pateikus šeimos sudėtį ar vaiko gimimo liudijimo kopiją ir 

mokymąsi patvirtinančius dokumentus; 

11.3. vaikas turi negalių, pateikus gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) ar neįgalumo 

pažymėjimą; 

11.4. tėvams arba vienam iš tėvų nustatytas neįgalumas, pateikus tai patvirtinančius 

dokumentus; 

11.5. šeima gauna socialinę pašalpą pagal kas trys mėnesiai pateiktas Kalvarijos 

savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyriaus pažymas. 

12. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jei:  

12.1. vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas Kalvarijos savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymu;  

12.2. oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20
o
 C arba dėl ekstremalių įvykių; 

12.3. vaikas nelanko įstaigos dėl: 

12.3.1. ligos, tėvams pateikus pranešimą raštu; 

12.3.2. tėvų (globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus patvirtinančius dokumentus ir 

prašymą dėl vaiko nelankymo; 

12.3.3. priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko įstaigos mokinių atostogų metu, tėvams 

pateikus prašymą; 

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

pateikus prašymą dėl vaiko nelankymo; 

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

tėvams (globėjams) pateikus prašymą dėl vaiko nelankymo; 

12.3.6. įstaigoje atsiradusių gedimų ir vykstančių remonto darbų. 

12.4. Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų administracija dėl įvairių priežasčių 

negali atvežti globojamų vaikų į įstaigą. 

13. Vaikas, tėvų (globėjų) prašymu, gali lankyti ne visą darbo dieną ir atsisakyti pusryčių 

ir/ar vakarienės, tada mokestis mokamas tik už pasirinktus maitinimus. 

14. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami įstaigos direktoriui 2 kartus 

(iki rugsėjo 1 d. ir esant pasikeitimams dėl lengvatos taikymo). Pateisinantys lengvatą 

dokumentai pateikiami iki paskutinės mėnesio darbo dienos. 

15. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu. 

16. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, įstaiga mokesčius perskaičiuoja ir 

tėvai (globėjai) juos privalo sumokėti per vieną mėnesį.  

17. Netekus teisės į lengvatą, tėvai (globėjai) apie tai raštu praneša įstaigos direktoriui. 

18. Įstaigos darbuotojai, pageidaujantys pietauti įstaigoje, moka mokestį už pietus, 

atitinkantį 4.2. p. nurodytos darželio grupėje vaiko dienos maitinimo kainos pietų mokesčio dydį. 

 

IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 15 dienos. 
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20. Už mokesčių surinkimą atsakingas įstaigos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. 

21. Jeigu dėl nepateisinamų priežasčių 1 mėnesį nesumokamas mokestis, įstaigos 

direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš įstaigos sąrašų, prieš savaitę raštu įspėjęs tėvus (globėjus). 

22. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas Kalvarijos savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. 

_______________________ 

 


