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PATVIRTINTA 

         Birštono savivaldybės tarybos 

             2016 m. gruodžio 22 d.  

             sprendimu Nr. TS-199 

MOKESČIO IR LENGVATŲ UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS 

VAIKŲ IŠLAIKYMĄ BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO 

UGDYMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokesčio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą 

Birštono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose (toliau – ugdymo įstaigose) 

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja ugdymo įstaigose ugdomų vaikų 

išlaikymo mokesčio nustatymą, lengvatų taikymą ir pateisinamų dokumentų lengvatoms taikyti 

pateikimo tvarką. 

2. Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas ugdymo įstaigoms organizuoti vaikų 

maitinimą ir laiku surinkti iš tėvų (globėjų) mokestį už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą. 

3. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Lietuvos Respublikos 

piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims 

įstatymu. 

II. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ NUSTATYMAS 

4. Mokestį už vaikų išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose sudaro: 

4.1. 2,00 Eur mokestis per mėnesį, nepriklausomai nuo vaikų lankytų dienų skaičiaus, 

išskyrus vasaros laikotarpį, įstaigos ugdymo reikmėms; 

4.2. mokestis už vaikų dienos maitinimą, kurio dydis yra 100 procentų nustatytos vaikų 

dienos maitinimo normos.  

Dienos maitinimo norma yra: 

 

Grupės pavadinimas 

 

1 maitinimo išlaidos Eur (įskaitant 

pirkimo pridėtinės vertės mokestį) 

3 maitinimų išlaidos, Eur 

(įskaitant pirkimo pridėtinės 

vertės mokestį) Pusryčiai Pietūs Pavakariai 

Lopšelio grupės vaikams 0,44 0,96 0,56 1,96 

Darželio grupės vaikams 0,48 1,00 0,62 2,10 

Priešmokyklinės grupės 

vaikams 

0,48 1,00 0,62 2,10 

Įstaigos darbuotojams  1,20  1,20 
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4.3. Įstaigos darbuotojai moka už pietus, pridedant 20 % antkainį. 

5. Mokestis už vaikų maitinimą skaičiuojamas už lankytas dienas. Tėvai privalo iš 

anksto įspėti įstaigos administraciją dėl vaiko neatvykimo į ikimokyklinę įstaigą. Jeigu vaikas 

nelanko lopšelio ar darželio vieną mėnesį be pateisinamos priežasties, jis išbraukiamas iš sąrašų. 

6. Jeigu vaikas ugdymo įstaigoje būna ne visą dieną, tėvai (globėjai), pateikę prašymą 

ugdymo įstaigai, ne trumpesniam kaip vieno kalendorinio mėnesio laikui, gali atsisakyti pusryčių ir 

/ arba vakarienės. Atitinkamai mažinamas mokestis už vaikų maitinimą.  

7. Vaikai, mokomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ugdymo laikotarpiu, pagal 

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą ir Birštono savivaldybės tarybos 

sprendimu patvirtintą Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašą, turi teisę į nemokamus 

pietus. 

III. MOKESČIO UŽ VAIKŲ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS 

8. Nuo mokesčio už vaikų maitinimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose atleidžiami tėvai 

(globėjai, rūpintojai):  

8.1. jeigu šeima gauna socialinę pašalpą (nuo pašalpos skyrimo mėnesio);  

8.2. jeigu vaikas nelanko įstaigos ar grupės dėl ligos ir savaitę po jos;  

8.3. jeigu vienas iš tėvų (globėjų) turi nedarbingumo pažymėjimą;  

8.4. tėvų (globėjų) atostogų metu;  

8.5. vasaros mėnesiais, pateikus tėvų (globėjų) prašymus;  

8.6. jeigu vienas iš tėvų dirba pamaininį darbą;  

8.7. jeigu vienam iš tėvų (globėjų) suteikta poilsio diena;  

8.8. mokinių ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų atostogų metu;  

8.9. iki 3 dienų nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;  

8.10. kai oro temperatūra yra žemesnė nei minus 20 laipsnių C arba dėl ekstremalių 

įvykių;  

8.11. nėštumo bei gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji 

metai, metu, bet ne daugiau kaip 10 dienų per mėnesį.  

8.12. jeigu abu tėvai turi I ar II grupės neįgalumą ar yra netekę daugiau nei 45–55 

procentų darbingumo; 

8.13. kai šeima augina 5 (penkis) ir daugiau vaikų iki 18 metų arba 24 metų, jeigu 

vaikai mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų tipų formaliojo švietimo įstaigų 

dieniniuose skyriuose. Vaikų ir kūdikių namuose bei globos ir vaikų namuose augantys vaikai, 

kurie išlaikomi valstybės lėšomis arba savivaldybės lėšomis, į vaikų skaičių lengvatai gauti 

neįtraukiami. 

9. Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 50 procentų: 
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9.1. jeigu vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (kitas miręs; dingęs be žinios; atlieka 

bausmę įkalinimo įstaigoje; vaiko gimimo liudijime nenurodytas tėvas);  

9.2. jeigu šeima augina 3 (tris) ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni iki 24 

metų, jei mokosi dieninėse visų  tipų mokyklose). Vaikų ir kūdikių namuose bei globos ir vaikų 

namuose augantys vaikai, kurie išlaikomi valstybės  arba savivaldybės lėšomis, į vaikų skaičių 

lengvatai gauti neįtraukiami; 

9.3. jeigu vienas iš tėvų mokosi Lietuvos Respublikos mokymo įstaigos dieniniame 

skyriuje (pagal mokymo įstaigos pažymas); 

9.4. jeigu vienas iš tėvų atlieka tikrąją karinę tarnybą; 

9.5. jeigu vaikas turi sunkių ir vidutinių vystymosi sutrikimų (intelekto, kalbos 

specifinių pažinimo negalių, kurtumo ir susilpnėjusios klausos, aklumo ir silpnaregystės – regėjimo 

aštrumas su korekcija 40 procentų, cerebrinio paralyžiaus, elgesio patalogijos, fizinių ir judėjimo 

kompleksinių sutrikimų), tačiau ugdomas integruotai bendrose grupėse. 

10. Mokestis už vaikų išlaikymą mažinamas 20 procentų:  

10.1. jei ikimokyklinio ugdymo įstaigą ar bendrojo lavinimo mokyklos ikimokyklinio 

ugdymo grupę lanko du vienoje šeimoje augantys vaikai; 

10.2. kai tėvai išsituokę ir vaiko gyvenamoji vieta nustatyta kartu su vienu iš tėvų; kai 

vaikui nustatyta tėvystė, bet jis gyvena tik su vienu iš tėvų; kai vienam iš vaiko tėvų laikinai arba 

neterminuotai apribota teismo sprendimu tėvų valdžia. 

 IV. PATEISINAMŲ DOKUMENTŲ LENGVATOMS TAIKYTI PRIĖMIMAS  

BEI TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ATSAKOMYBĖ 

11. Dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į 

ugdymo įstaigą, o vėliau – vieną kartą per metus nuo vasario 1 d. iki vasario 29 d. Lengvata 

taikoma nuo dokumentų pateikimo dienos. 

12. Tėvai (globėjai, rūpintojai) priklausomai nuo aplinkybių pateikia šiuos dokumentus 

lengvatai gauti: 

12.1. vieno iš tėvų asmens tapatybės dokumentą; 

12.2. vaiko gimimo liudijimą, vaiko gimimo akto įrašo kopiją (jei nustatyta tėvystė); 

12.3. pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą; 

12.4. pažymą apie šeimos sudėtį; 

12.5. ištuokos liudijimą; 

12.6. mirties liudijimą; 

12.7. pažymą iš įkalinimo įstaigos; 

12.8. teismo sprendimą dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios, tėvų valdžios 

apribojimo, santuokos nutraukimo bei vaiko gyvenamosios vietos kartu su vienu iš tėvų  nustatymo; 
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12.9. pažymą iš mokymo įstaigų, kai šeimoje yra vyresnių nei 18 metų vaikų, 

besimokančių dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų tipų formaliojo švietimo įstaigų 

dieniniuose skyriuose; 

12.10. pažymą iš tarnybos vietos; 

12.11. gydytojų konsultacinės komisijos pažymą; 

12.12. tėvų neįgalumo pažymėjimus ir kt.; 

12.13. pažymą apie tėvų mokymąsi dieninio tipo Lietuvos Respublikos mokyklose. 

13. Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka nuo kito 

mėnesio pirmos dienos. 

14. Dokumentų galiojimas: 

14.1. specialiosios gydytojų komisijos pažyma galioja nustatytam laikotarpiui; 

14.2. šeimoms, gaunančioms socialines pašalpas, pažyma galioja nuo pašalpos skyrimo 

mėnesio, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius. Dėl objektyvių priežasčių laiku nepateikus pažymos 

mokestis perskaičiuojamas nuo pašalpos skyrimo mėnesio. 

15. Tėvai (globėjai, rūpintojai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis mokesčio 

lengvatai gauti už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, privalo šią lengvatą suteikusiai 

įstaigai grąžinti neteisėtai gautos lengvatos dydžio pinigines lėšas. Neteisėtai gautos ir negrąžintos 

lengvatos už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje dydžio piniginės lėšos išieškomos 

įstatymu nustatyta tvarka. 

V. MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ SURINKIMAS 

16. Mokestis už vaikų išlaikymą ugdymo įstaigoje turi būti sumokėtas už einamąjį 

mėnesį iki kito mėnesio 30 d. 

17. Ugdymo įstaigos vadovas atsako už mokesčio surinkimą laiku ir turi teisę išbraukti 

vaiką iš sąrašų, jei dėl nepateisinamų priežasčių laiku nesumokamas mokestis. Lėšos, nesumokėtos 

laiku, išieškomos iš tėvų (globėjų) įstatymų nustatyta tvarka. 

18. Laiku nesumokėjus mokesčių anksčiau lankytai ikimokyklinio ugdymo įstaigai, 

vaikai negali būti priimami į kitą Savivaldybės ikimokyklinę įstaigą. Vaikas išbraukiamas iš 

ugdytinių sąrašų tik sumokėjus už suteiktas paslaugas.  

19. Šiuo Tvarkos aprašu suteiktos lengvatos sumokamos iš savivaldybės biudžeto lėšų. 

Vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir įgijusių teisę į nemokamą maitinimą, 

pagal Birštono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Socialinės paramos mokiniams teikimo 

tvarkos aprašą maitinimo išlaidos finansuojamos: maisto produktams įsigyti – iš valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, o maisto gamybos išlaidos – iš 

savivaldybės biudžeto lėšų. 

____________________________ 
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