
     PATVIRTINTA 

     Šveicarijos progimnazijos  

                       direktoriaus 2019 m.  spalio 18 d.  

     įsakymu Nr.  1V – 16  

  

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ JONAVOS RAJONO ŠVEICARIJOS 

PROGIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUJE „VOVERAITĖ“ PAGAL 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO, MOKĖJIMO IR 

LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 
  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 

išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų Jonavos rajono Šveicarijos progimnazijos 

ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Voveraitė“ pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą 

nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, atlyginimo mokėjimo sąlygas ir 

lėšų panaudojimo tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 

straipsnio 8, 10 punktais, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymo 2 straipsnio 21 dalimi, 36 straipsnio 9 dalimi, 47 straipsnio 2 dalies 

7 punktu, 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. 

lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo”, Socialinės 

paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Jonavos 

savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1TS-142 „Dėl socialinės paramos 

mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Jonavos rajono 

savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. 1TS-264 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, 

ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, 

mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės 

aktais. 

3. Atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir ugdymo programą, išlaikymą 

(toliau – atlyginimas) susideda iš vienos dienos atlyginimo už maitinimą ir mėnesinio atlyginimo už 

ugdymo sąlygų tenkinimą: 

3.1. vienos dienos atlyginimas už maitinimą – apmokamas tėvų (globėjų), kurių vaikai 

ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programą, maisto produktams (įskaitant pridėtinės vertės 

mokestį) ir maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą, atlyginimas už maitinimą mokamas už kiekvieną lankytą arba nelankytą 

nepateisintą dieną; 

3.2. mėnesinis atlyginimas už ugdymo sąlygų tenkinimą – apmokamos tėvų (globėjų), 

kurių vaikai ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo programas (išskyrus Aprašo 10 punkte numatytais 

atvejais), Jonavos rajono Šveicarijos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Voveraitė“ išlaikymo reikmėms. 
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4.  Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

vartojamas sąvokas. 

II SKYRIUS 

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMAS 

  

5. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 100 

procentų nustatytos vaikų vienos dienos (paros) dydžio atlyginimą už maitinimą už kiekvieną vaiko 

lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną, kurį sudaro: 

5.1. maisto gamybos išlaidoms iš  dalies padengti – 0,29 Eur; 

5.2. už maisto produktus: 

Grupės pavadinimas Pusryčiai Pietūs Pavakariai Vakarienė Iš viso 

Lopšelio gr. (2-3 metų 

vaikams) 

0,46 Eur 

  

0,61 Eur 

  

- 0,46 Eur 

  

Iki 1,53 Eur 

Darželio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo gr. (4-6 metų 

vaikams) 

0,55 Eur 0,73 Eur - 0,55 Eur Iki 1,83 Eur 

  6. Jeigu vaikas būna ne visą dieną, tėvai (globėjai), pateikę prašymą įstaigos vadovui, ne 

trumpesniam kaip vieno kalendorinio mėnesio laikui, gali atsisakyti pusryčių ir (ar) vakarienės. 

Atitinkamai mažinamas Aprašo 5.2 punkte numatytas atlyginimo už maitinimą dydis. Atlyginimas 

maisto gamybos išlaidoms pagal Aprašo 5.1 punktą mokamas nepriklausomai nuo dienos maitinimų 

skaičiaus. 

7.  Trumpo buvimo (iki 4 val.) grupių vaikai gali būti nemaitinami. 

8.  Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, tėvai (globėjai), jeigu vaikas 

negali atvykti į švietimo įstaigą, privalo  nedelsdami informuoti švietimo įstaigą. 

9.    Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, visi tėvai (globėjai) moka 

2,90 Eur mėnesinį atlyginimą už ugdymo sąlygų tenkinimą, nepriklausomai nuo to, kiek dienų 

vaikas lankė, išskyrus vaikus, kuriems administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas.  

 

III SKYRIUS 

ATLYGINIMO UŽ MAITINIMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS VAIKAMS, UGDOMIEMS 

PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ 

PATEIKIMAS 

  

10.  Atlyginimo už maitinimą nemoka tėvai (globėjai), jeigu: 

10.1. vaikui nustatytas vidutinis arba sunkus neįgalumo lygis, pateikus prašymą  ir tai 

patvirtinančius dokumentus; 

10.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui yra paskirtas privalomas 

ikimokyklinis ugdymas, pateikus prašymą ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymo kopiją. 

11.  Tėvai (globėjai) atlyginimo už maitinimą nemoka, jeigu vaikas nelanko švietimo 

įstaigos šiais atvejais:  

11.1.  dėl vaiko ligos, pateikus pažymą; 
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11.2. tėvų (globėjų) kasmetinių, nemokamų atostogų, prastovų  metu, pateikus darbovietės 

pažymą; 

11.3. vaiko vasaros atostogų metu (birželio – rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą; 

11.4. jeigu tėvai (globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, pateikus iš darbovietės 

darbo grafikus ir pažymas; 

11.5. dėl ekstremalių įvykių ar esant 20ºC šalčio ir žemesnei oro temperatūrai; 

11.6. kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino ir nesudaromos 

sąlygos vaikams lankyti kitos grupės, ir (ar) kai Jonavos rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu paskelbta epidemija rajone, pateikus prašymą dėl nelankymo epidemijos 

paskelbimo laikotarpiu; 

11.7. jei tėvai (globėjai) parašo prieš tris darbo dienas prašymą dėl vaiko nelankymo iki 

30 darbo dienų (per kalendorinius metus). 

12. Jeigu šeima yra socialiai remtina ir gauna socialinę pašalpą, atlyginimo už maitinimą 

dydis mažinamas 75 procentais, pateikus prašymą ir pažymą iš Jonavos rajono savivaldybės 

administracijos socialinės paramos skyriaus kiekvienam skiriamos paramos laikotarpiui. 

13. Tėvų (globėjų) prašymu atlyginimo už maitinimą dydis mažinamas 50 procentų, 

jeigu: 

 13.1. vaikas (vaikai) turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, teismo sprendimu 

nenustatyta tėvystė, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu arba atlieka bausmę 

įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai 

patvirtinančius dokumentus; 

13.2.  tėvai augina tris ir daugiau nepilnamečių ir besimokančių vaikų (vaikai iki 18 metų 

ir vyresni, besimokantys dieninėje bendrojo ugdymo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar 

aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje, bet neilgiau kaip iki jiems sukanka 24 metai, arba jiems 

nustatyta vidutinė ar sunki negalia), pateikus šeimos sudėtį, vaiko neįgalumą ar mokymąsi 

patvirtinančius dokumentus;   

13.3.  vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo 

įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokymąsi; 

13.4.  vaikui, kuriam pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė didelių ir labai didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, pateikus pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl 

specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo. 

14.  Tėvams (globėjams) taikoma tik viena lengvata, ją tėvai (globėjai) turi pasirinkti ir 

nurodyti savo prašyme. 

15.  Prašymai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis taikomos lengvatos (priedas), 

pateikiami priimant vaiką į švietimo įstaigą, vėliau – kartą per metus iki rugsėjo 15 d. Pasikeitus 

gyvenimo sąlygoms, tėvai (globėjai) patys informuoja švietimo įstaigą apie pasikeitusias aplinkybes, 

turinčias įtakos atleidimui nuo atlyginimo už maitinimą ar jo sumažinimui. Jie atsako už pateikiamų 

dokumentų teisingumą. 

IV SKYRIUS 

 LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

 

16. Atlyginimas už maitinimą ir ugdymo sąlygų tenkinimą surenkamas Lėšų, gautų už 

teikiamas paslaugas, sąskaitoje, pervedamas vadovaujantis  Savivaldybės tarybos patvirtinta 

Biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės tvarka ir naudojamas: 
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16.1.už maisto produktus - maisto produktų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) 

įsigijimui; 

16.2. maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti - virtuvės darbuotojų darbo 

užmokesčiui mokėti, komunalinėms paslaugoms; 

16.3. už ugdymo sąlygų tenkinimą - įstaigos išlaikymo reikmėms (prekėms ir turtui 

įsigyti, smulkiems remonto darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms). 

17.  Tėvams sumokėjus ne visą nustatytą atlyginimą, pirmiausia įskaitomas atlyginimas 

už ugdymo sąlygų tenkinimą, po to – maisto gamybos išlaidoms iš dalies padengti ir likusi suma – 

už maisto produktus. 

18.  Surinktos iš tėvų (globėjų) ir nepanaudotos lėšos, įvertinus įsiskolinimus, gali būti 

naudojamos išlaidoms ar turtui įsigyti pagal įstaigos poreikius.  

  

V SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

19. Tėvams laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, atlyginimas už maitinimą 

skaičiuojamas bendrąja tvarka. 

20. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir sumokamas iki kito mėnesio 25 

dienos. 

21. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties atlyginimas nesumokamas ilgiau kaip du 

mėnesius, mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 

15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus). 

22. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

 

___________________ 

 

 
  


