
PATVIRTINTA 
Biržų r. Nemunėlio Radviliškio  
pagrindinės mokyklos direktoriaus  
2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-439 

 
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS ATLYGINIMO 

UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO 
PROGRAMAS, UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ PANAUDOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) atlyginimo už 

vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ugdymo sąlygų 
tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja išlaikymo reikmių: t.y. 
ugdomosios aplinkos kūrimo, ūkinių ir higienos priemonių, smulkių remonto darbų atlikimo, turto 
įsigijimo sąlygas ir tvarką už lėšas, apmokamas tėvų (globėjų), kurių vaikai ugdomi pagal 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. 
sprendimu Nr. T-193 „Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) 
priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos 
aprašą“.  

II SKYRIUS 
LĖŠŲ APSKAITA, PLANAVIMAS,  PASKIRSTYMAS  

 
3. Atlyginimo už vaiko išlaikymą Mokykloje surinkimo ir panaudojimo apskaitą vykdo vyr. 

buhalteris,  vadovaudamasis Mokykloje galiojančiais norminiais aktais. 
4. Lėšos planuojamos biudžetiniams metams, paskirstant jas ketvirčiais. Metinį planuojamos 

ūkinės veiklos plano projektą Mokyklos direktorius teikia svarstyti Mokyklos  tarybai. 
5. Lėšų sąmata peržiūrima metų eigoje, atsižvelgiant į Mokyklos poreikius ir surinktų lėšų 

apimtį. 
6. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo nenumatytoms, tačiau būtinoms veikloms atlikti, priima 

Mokyklos direktorius, vizuodamas sąskaitas.  
7. Atlyginimas už vaiko išlaikymą Mokykloje susideda iš vienos dienos mokesčio už 

maitinimą ir mokesčio įstaigos reikmėms (toliau – ugdymo sąlygoms tenkinti): 
7.1. už maitinimą vienos dienos mokesčio sumos nustatytos Biržų rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-193, surinktas mokestis naudojamos maisto 
produktų (įskaitant pridėtinės vertės mokestį) įsigijimui; 

7.2. mokesčio dalis įstaigos reikmėms naudojama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
programų ugdymo sąlygų tenkinimui - įstaigos išlaikymo reikmėms (ugdymo  priemonėms, 
prekėms ir turtui įsigyti, remonto darbams atlikti, komunalinėms paslaugoms).   

 
IV SKYRIUS 

LĖŠŲ, UGDYMO SĄLYGOMS TENKINTI NAUDOJIMAS 
 

8. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-193 už kiekvieną 
lankytiną dieną nustatytas 0,50 Eur dydžio atlyginimas įstaigos reikmėms, kuris naudojamas 
prioritetine tvarka:  



8.1. veiklos organizavimui (turimos technikos priežiūrai, patalynės įsigijimui ir skalbimo 
paslaugai, priemonėms ir paslaugoms vaikų sveikatos saugumui užtikrinti, ŠGP paslaugai 
apmokėti;  

8.2. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui (turtui) įsigyti (grupių baldams, indams ir pan.); 
8.3. ūkinėms ir higienos priemonėms; 
8.4. patalpų (sanitarinių mazgų) funkcionavimui, apšvietimo, elektros instaliacijos priežiūrai 

ir smulkiam remontui, pastato priežiūrai ir kitoms reikmėms; 
8.5. vaikų dalyvavimui kitų švietimo paslaugų teikėjų organizuojamose pažintinėse 

edukacinėse programose, konkursuose, sportinėse varžybose ir projektuose ar pan.; 
8.6. pagal Mokyklos veiklos planus: bendro naudojimo ugdymo priemonėms vaikų 

kompetencijų ugdymui (individualaus naudojimo, bendro naudojimo) įsigyti, pažintinei-tiriamajai 
veiklai, edukacinių erdvių įrengimui.  

9. Atlyginimas už vaiko išlaikymą Mokykloje neskaičiuojamas: 
9.1. jei švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama dėl higienos normų pažeidimo, 

karantino, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, keliančios pavojų ugdytinių gyvybei ar 
sveikatai paskelbimo, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio 
užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose ar kitų 
nenumatytų aplinkybių; 

9.2 jei švietimo įstaigoje (grupėje) veikla nutraukiama direktoriaus įsakymu ir/ar vasaros 
atostogų metu.  

 
V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 
 

10. Atlyginimo už ugdymo sąlygų tenkinimą lėšų panaudojimo klausimą svarsto mokyklos 
taryba. Gavus mokyklos tarybos pritarimą, lėšos panaudojamos mokyklos direktoriaus sprendimu. 

 
VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

12. Tėvams (globėjams) laiku nepateikus lengvatas pateisinančių dokumentų, atlyginimas 
už maitinimą skaičiuojamas bendrąja tvarka. 

13. Atlyginimas skaičiuojamas už praėjusį mėnesį ir sumokamas iki kito mėnesio 25 
dienos (išskyrus, kai vaikas pabaigia ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir (ar) 
išvyksta iš švietimo įstaigos, atlyginimas skaičiuojamas ir už einamąjį mėnesį ir turi būti sumokėtas 
iki paskutinės vaiko lankytos dienos). 

14. 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). 

15. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų 
nustatyta tvarka 

 
 
 

_______________________________ 
 
PRITARTA: 
Mokyklos tarybos 2019 m. gruodžio 20 d.  
Protokoliniu nutarimu Nr. MT-5 
 



 
 

 
 


