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MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ IR APLINKOS
IŠLAIKYMĄ VILNIAUS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PILAITUKAS“
PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ (toliau - darželis) lėšų gaunamų už ugdymo paslaugas
apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymu ir „Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose,
įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo
tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2070 bei jo pakeitimais.
2. Šis aprašas reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmių
tenkinimo mokesčių tvarką ir sąlygas.
3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas
sąvokas.
II.

MOKESČIO UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ
NUSTATYMAS

4. Už vaiko išlaikymą darželio tėvai (globėjai) moka Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
nustatyto dydžio mėnesinį mokestį, kurį sudaro:
- vaiko dienos maitinimo mokestis (1,81 eurai - lopšelio grupėse ir 2,07 eurai – darželio
grupėse);
- mokestis vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui. Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas 0,72 eurų mokestis visoms šeimoms ir 0,29 eurų mokestis
socialiai remtinoms šeimoms už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius ir sekmadienius bei švenčių
dienas) ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo reikmėms tenkinti ir darbuotojų darbo apmokėjimui.
III. MOKESČIO UŽ VAIKO UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMAS
5. Nustatyto dydžio mokestis ugdymo reikmėms tenkinti gali būti naudojamas:
5.1. ugdymo priemonėms įsigyti (žaislai, kanceliarinės priemonės, kita atributika vaikų
žaidimams grupėse organizuoti, vaizdinės priemonės, metodinė bei grožinė literatūra vaikams, priemonės,
skirtos specialistų (logopedo, psichologo, meninio ugdymo pedagogo) vykdomoms veikloms organizuoti ir
t.t.);
5.2. darželio veiklai ir patalpų funkcionavimui užtikrinti (trumpalaikiai ir ilgalaikiai remontai,
virtuvės įrangos atnaujinimas, priemonės ir inventorius vaikų maitinimui, miegui, higienai, priemonės
patalpų švarai užtikrinti, paslaugos ir priemonės ugdytinių ekskursijoms bei išvykoms organizuoti,
priemonės vaikų sveikatos saugumo užtikrinimui, priešgaisrinės saugos priemonės ir jų patikra, priemonės
ir paslaugos pedagogų kvalifikacijai kelti, žaidimų aikštelių tvarkymas, nenumatytoms avarinėms
situacijoms šalinti, šiukšlių išvežimas, patalpų ir pastato pamatų dezinfekcija, metrologiniai tyrimai,
telekomunikacijos paslaugos ir t.t.);
5.3. ugdymo aplinkos kūrimui (baldai vaikams, priemonės ir paslaugos estetinio įstaigos
įvaizdžio kūrimui ir palaikymui ir t.t.);
5.4. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti;
5.5. ilgesnės grupių darbo trukmės nustatymui;
5.6. darbuotojų darbo apmokėjimui (prieš tai išanalizavus objektyvias priežastis, dėl kurių
trūksta darbo užmokesčio fondo ir gavus Darželio tarybos pritarimą bei suderinus su Švietimo
departamentu).

IV. LĖŠŲ PANAUDOJIMO DERINIMAS IR ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA
6. Kiekvienų biudžetinių metų sausio – kovo mėnesiais įstaigos vadovas teikia Darželio tarybai
svarstymui ir derinimui metinį planuojamo tėvų mokesčio ugdymo reikmėms tenkinti (toliau – lėšos)
panaudojimo planą.
7. Darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimui ugdymo reikmių lėšos gali būti panaudojamos
prieš tai išanalizavus objektyvias priežastis, dėl kurių trūksta darbo užmokesčio fondo lėšų, gavus Darželio
tarybos pritarimą ir suderinus su Švietimo departamentu.
8. Apie mokesčio, skirto vaikų ugdymo reikmėms tenkinti, panaudojimą įstaigos vadovas
atsiskaito Darželio tarybai ir bendruomenei.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Vaiko ugdymo reikmių tenkinimo mokesčio panaudojimas vykdomas vadovaujantis Vilniaus
lopšelio – darželio „Pilaitukas” direktoriaus patvirtintu „Mokesčio už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą ir
aplinkos išlaikymą Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ panaudojimo tvarkos aprašu“.
10. Aprašas skelbiamas Vilniaus lopšelio – darželio „Pilaitukas” internetinėje svetainėje.
11. Vilniaus miesto savivaldybės administracija koordinuoja, kaip vykdomi šio aprašo
reikalavimai.
12. Šis aprašas keičiamas esant poreikiui.

