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ATLYGINIMO DYDŽIO MOKYKLOS UGDYMO IR ŪKIO REIKMĖMS LĖŠŲ   

NAUDOJIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atlyginimo dydžio mokyklos ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų lopšelyje-darželyje 

naudojimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja lopšelio-darželio ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų panaudojimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2003, 

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

Atlyginimo dydžio ir lengvatų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino 

savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu 

Visagino savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-84 „Dėl atlyginimo dydžio 

ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

 

II. ATLYGINIMO DYDIS UŽ IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO  

AMŽIAUS VAIKO IŠLAIKYMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 

4. Už grupės lankymą taikomas 15 procentų Vyriausybės patvirtinto bazinės 

socialinės išmokos dydžio (toliau – BSI) mokestis per mėnesį, nepriklausomai nuo vaiko lankytų 

dienų skaičiaus, lopšelio-darželio ugdymo ir ūkio reikmėms.  

 

III. ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ UGDYMO IR ŪKIO 

REIKMĖMS PLANAVIMAS IR NAUDOJIMAS 

 

5. Už grupės lankymą taikomas 15 procentų BSI mokestis per mėnesį, nepriklausomai 

nuo vaiko lankytų dienų skaičiaus, lopšelio-darželio ugdymo ir ūkio reikmėms.  

6. 15 procentų BSI dydžio atlyginimas lopšelio-darželio ugdymo ir ūkio 

reikmėms, išanalizavus lopšelio-darželio poreikius, planuojamas iki einamųjų metų kovo mėnesio, 

skirstant lėšas pagal sąmatą ketvirčiais. 

7. Surinktos lėšos naudojamos: 

7.1. ugdymo priemonėms, reikalingoms pagal kompetencijas, numatytas Bendrojoje 

ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programoje „Ąžuoliuko takeliu“ ir Priešmokyklinio ugdymo(si) 

programoje įsigyti: žaidimams, žaislams, metodinei ir vaikų literatūrai, vaizdinėms priemonėms, 

sporto inventoriui ir kitoms pagrindinėms ir papildomoms priemonėms, kurios reikalingos 

ugdomajam procesui organizuoti; 

7.2. įstaigos veiklai organizuoti (turimos organizacinės technikos priežiūrai, 

kanceliarinių priemonių įsigijimui, lopšelio-darželio apipavidalinimui, ugdymo aplinkos 

atnaujinimui, pirmosios pagalbos vaistinėlių papildymui ir kt.); 

7.3. patalpų funkcionavimui, apšvietimo, šilumos ir vandentiekio, priešgaisrinės 

sistemos, elektros instaliacijos priežiūrai ir jų būtinam remontui, valymo, skalbimo ir kitų 

sanitarinių priemonių įsigijimui, pastato ir teritorijos priežiūrai, vaikų ugdymui skirtų patalpų ir 
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lauko įrenginių remontui ir atnaujinimui, paslaugoms apmokėti, reprezentacinėms išlaidoms ir 

kitoms reikmėms; 

7.4. inventoriui įsigyti (indai, patalynė, rankšluosčiai, pagalvės, čiužiniai, užtiesalai 

lovelėms, lauko įrenginiai, baldai, įvairūs įrankiai ir įrenginiai ir kt.). 

8. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui, surinkę informaciją apie ugdymo ir 

ūkio reikmių poreikį, nustato surinktų atlyginimo dydžio už vaiko išlaikymą ugdymo ir ūkio 

reikmėms naudojimo prioritetus, aptardami juos lopšelio-darželio taryboje. 

9. Priemonės ir paslaugos perkamos vadovaujantis lopšelio-darželio viešųjų pirkimų 

taisyklėmis. 

10. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui teikia ataskaitas raštu apie lėšų 

panaudojimą lopšelio-darželio direktoriui ir grupių auklėtojams, po kiekvieno pirkimo ir mokslo 

metų pabaigoje gegužės mėnesį. Informaciją apie panaudotas lėšas tėvams perteikia grupės 

auklėtojas skelbimų lentoje, aptariama grupės tėvų susirinkimuose bei individualiuose pokalbiuose 

su tėvais (globėjais). 

11. Už tinkamą lėšų panaudojimą laiku atsakingas lopšelio-darželio direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui, visuomeninę priežiūrą vykdo lopšelio-darželio taryba. 

 

IV. ATSAKOMYBĖ 

 

12. Grupių auklėtojams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams su šia Tvarka 

supažindinti grupių vaikų tėvus (globėjus) pasirašytinai. 

 

V. ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 

 

13. Apie atlyginimo dydžio lėšų, skirtų vaikų ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti, 

panaudojimą lopšelio-darželio direktorius atsiskaito lopšelio-darželio tarybos posėdyje, tėvų 

(globėjų), bendruomenės susirinkimuose. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

14. Šios Tvarkos reikalavimai yra privalomi visiems lopšelio-darželio darbuotojams, 

susijusiems su ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų išlaikymu lopšelyje-

darželyje. 

15. Darbuotojai, pildantys dokumentus, atsako už juose esančių duomenų tikrumą ir 

tikslumą. 

16. Už Tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas lopšelio-darželio direktorius. 

17. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 15 d.  

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

išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Apie atlyginimo dydžio mokyklos ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų panaudojimą 

lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ūkiui ir ugdymui kasmet atsiskaito, grupių 

tėvų (globėjų) susirinkimuose. 

20. Tvarka skelbiama lopšelio-darželio interneto svetainėje 

www.visaginoazuoliukas.lt. 

________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 

tarybos 2013 m. lapkričio 15 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 5) 


