ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL
IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS
ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, IŠLAIKYMĄ
NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2015 m. rugpjūčio 26 d. Nr. V.TS–148
Elektrėnai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 1, 7 ir 11
dalimis, Elektrėnų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo
tvarkos aprašą (pridedama, 4 lapai).
2. Panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. TS-211
„Dėl Užmokesčio dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo
programas Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigose, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
3. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Meras

Ramunė Veronika Sadauskienė, 58 043

Kęstutis Vaitukaitis

PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės
tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d.
sprendimu Nr. V.TS–148

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO
IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ELEKTRĖNŲ
SAVIVALDYBĖJE, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis aprašas reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Elektrėnų savivaldybės
švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą
nustatymo, lengvatų taikymo ir būtinų dokumentų pateikimo tvarką, atlyginimo mokėjimo sąlygas.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu,
Lietuvos Respublikos socialinės paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.
3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą (toliau – atlyginimas) susideda iš atlyginimo už maitinimą, atlyginimo už ugdymo sąlygų
turtinimą, atlyginimo už papildomą paslaugą – neformalųjį vaikų ugdymą;
3.1. atlyginimas už maitinimą – išlaidos maisto produktams, įskaitant pridėtinės vertės
mokestį, ir maisto gaminimui. Išlaidas apmoka tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
3.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų turtinimą – išlaidos ugdymo (si) priemonėms, ūkinėms ir
higienos priemonėms, smulkiems remonto darbams atlikti, ugdymosi aplinkai turtinti. Šias išlaidas
apmoka tėvai (globėjai), kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programas;
3.3. atlyginimas (tėvų pageidavimu) neformaliojo švietimo pedagogui, rugsėjo–gegužės
mėnesiais teikiančiam papildomas paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.
II. ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS
4. Atlyginimą už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas,
išlaikymą sudaro:
4.1. atlyginimas už maitinimą – 100 % nustatytos vaikų dienos maitinimo normos už
kiekvieną lankytą dieną, jei vaikas maitinamas 3 kartus per dieną:
4.1.1. vaikams iki 3 metų – 1,80 Eur;
4.1.2. vaikams nuo 3 metų iki 7 metų – 2,10 Eur;
4.2. atlyginimas už ugdymo sąlygų turtinimą – vaikų, ugdomų pagal ikimokyklines ugdymo
programas, tėvai (globėjai) moka 5,80 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį (nepriklausomai
nuo lankytų/nelankytų dienų skaičiaus) už ugdymo sąlygų turtinimą (žr. 3.2. punktą);
4.3. atlyginimas už tėvų pageidavimu teikiamas papildomas neformaliojo švietimo pedagogo
paslaugas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams – 10 % BSI dydžio.
5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinę ir priešmokyklinę ugdymo programas, tėvai (globėjai)
turi teisę pasirinkti maitinimų skaičių pagal tai, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, grupėje ar mišraus amžiaus vaikų grupėje (toliau – grupėje), arba
atsisakyti maitinimo paslaugų, jeigu vaikas praleidžia ne daugiau kaip 4 val. per dieną. Tėvai
pateikia prašymą įstaigos vadovui (toliau – vadovas), jis įsakymu įformina vaikų maitinimo
pasirinkimą, atsižvelgdamas į jų (tėvų, globėjų) pageidavimą.
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III. ATLYGINIMO LENGVATŲ TAIKYMAS IR JŲ
PAGRINDIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
6. Atlyginimo, nurodyto aprašo 4.1. punkte, už vaiko ugdymą pagal ikimokyklinę ir
priešmokyklinę programas nemoka tėvai (globėjai) šiais atvejais:
6.1. socialinės pašalpos gavėjai (pateikia pažymą apie paskirtą socialinę pašalpą);
6.2. vaikai yra iš socialinės rizikos šeimų (pateikia Vaiko teisių apsaugos skyriaus
rekomendaciją). Pasikeitus situacijai šeimoje, šis skyrius informuoja vaiko vadovą raštu;
6.3. vaikui yra paskirtas privalomas ikimokyklinis ar priešmokyklinis ugdymas;
6.4. vaikas nelanko grupės dėl:
6.4.1. tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje
numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba
du vaikus iki dvylikos metų, ar tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų
papildomų poilsio dienų per mėnesį, pateikus pagrindimo dokumentą iš darbovietės;
6.4.2. ligos (vaikų ir tėvų), pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į grupę;
6.4.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
6.4.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus pagrindimo dokumentus iš darbovietės;
6.4.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba
darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas nedarbo dienų
skaičius;
6.4.6. mokinių atostogų (jeigu grupę lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi
bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus tėvams (globėjams) prašymą ir pažymą iš mokyklos;
6.4.7. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne vėliau kaip per 3 dienas pateikus tėvų
prašymą;
6.4.8. oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20o C;
6.4.9. grupės uždarymo remontui, avariniams darbams, karantinui, kilus epidemijai, vasaros
uždarymo laikotarpiui.
7. Atlyginimas už vaiko maitinimą grupėse tėvų (globėjų) prašymu mažinamas 50 procentų
nustatytos vaiko dienos maitinimo normos už kiekvieną lankytą dieną, jeigu:
7.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime,
teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia kur esančiu, neveiksniu arba atliekančiu bausmę
įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus
pagrindimo dokumentus;
7.2. vienas iš tėvų atlieka karo tarnybą, pateikus pažymą;
7.3. šeima augina tris ir daugiau vaikų (pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą);
7.4. vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos
dieniniame skyriuje, pateikus pažymą apie tėvų mokymąsi (studijas) dieninio tipo Lietuvos
Respublikos mokyklose, kolegijose, universitetuose;
7.5. vaikas turi didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (pateikus Elektrėnų
savivaldybės švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą).
8. Jei vaikui taikoma lengvata ar tėvai (globėjai) atleidžiami nuo mokesčio, jie tai turi
nurodyti savo prašyme ir pateikti pažymą (kopiją), kitus dokumentus, reikalingus atlyginimo
lengvatai gauti.
9. Tėvai (globėjai) dokumentus, reikalingus atlyginimo lengvatai gauti, kartu su prašymu
taikyti lengvatą pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už
pateikiamų dokumentų teisingumą.
10. Vadovas rengia įsakymą dėl lengvatos pritaikymo ir atlyginimo už vaiko išlaikymą
grupėje skyrimą.
11. Atlyginimo, nurodyto aprašo 4.2. punkte, tėvai nemoka:
11.1. jei vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
11.2. kai grupė nedirba vasaros metu ar vykdomi remonto darbai.
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IV. ATLYGINIMO MOKĖJIMAS
12. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį.
13. Atlyginimas mokamas kiekvieną mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 5 dienos.
14. Už vaiko maitinimą grupėse tėvai (globėjai) moka vaiko dienos maitinimo normos
atlyginimą už kiekvieną lankytą dieną.
15. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas ilgiau nei vieną mėnesį,
vadovas turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai
apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).
16. Mokėjimų skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
17. Dokumentus, kuriais vadovaujantis taikomos mokėjimo lengvatos, tėvai pateikia vadovui,
priimant vaiką į grupę, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – visomis darbo
dienomis. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendra tvarka.
18. Netekus teisės į lengvatą, apie tai tėvai (globėjai) raštu praneša vadovui.
19. Tėvai (globėjai) gali gauti tik vieną lengvatą.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Surinktas mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programas, maitinimą turi būti skiriamas vaikų maitinimui (maisto produktams įsigyti).
21. Mokestis už ugdymo sąlygų turtinimą turi būti panaudotas tikslingai, pagal šio mokesčio
naudojimo įstaigoje tvarkos aprašą, patvirtintą vadovo įsakymu ir suderintą su įstaigos taryba,
numatant, kad ne mažiau kaip 70 procentų šių lėšų bus panaudota ugdymo priemonėms įsigyti,
atnaujinti/keisti.
22. Savanoriška parama įstaigai gali būti teikiama remiantis Lietuvos Respublikos labdaros ir
paramos įstatymu.
23. Atlyginimo dydį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo
programas, išlaikymą nustato Elektrėnų savivaldybės taryba. Papildomų rinkliavų organizavimas
laikytinas neturinčiu teisinio pagrindo.
24. Vadovas atsako ir pagal savo kompetenciją taiko visokias teisines priemones,
užtikrinančias atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą grupėse
surinkimą.
25. Aprašas skelbiamas Elektrėnų savivaldybės ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą
organizuojančių įstaigų interneto svetainėse.
26. Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyrius kontroliuoja, kaip vykdomi šio
aprašo reikalavimai.
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