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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ 

lopšelio-darželio tarybos 2019-01-31 

posėdžio protokolo Nr. DT-(1.4.)-1 nutarimu  

 

FIKSUOTO MOKESČIO VAIKŲ UGDYMO APLINKAI GERINTI VILKAVIŠKIO 

VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“, ĮGYVENDINANČIAME 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PANAUDOJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Fiksuoto mokesčio vaikų ugdymo aplinkai gerinti Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje 

„Eglutė“, įgyvendinančiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko 

ugdymo aplinkos gerinimo mokesčio sąlygas ir tvarką Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje 

„Eglutė“ (toliau – Darželis). 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vilkaviškio 

rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B-TS-1280 „Dėl mokesčio už 

vaiko išlaikymą Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir 

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B-TS-1281 „Dėl 

maitinimo normos ir fiksuoto mėnesinio mokesčio ugdymo aplinkai gerinti nustatymo“. 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas 

sąvokas. 

 

II SKYRIUS 

MOKESČIO PLANAVIMAS, APSKAITA 

 

4. Už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienį, sekmadienį ir švenčių dienas) 

mokamas Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. B-TS-

1281 nustatytas fiksuotas 7,00 Eur dydžio mokestis vaikų ugdymo aplinkai gerinti. 

5. Mokesčio, skirto vaikų ugdymo aplinkai gerinti, surinkimo ir panaudojimo apskaitą, 

vadovaudamasis Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ norminiais aktais, atlieka vyriausiasis 

buhalteris. 

6. Lėšos vaikų ugdymo aplinkai gerinti planuojamos biudžetiniams metams.  

7. Remiantis vyriausiojo buhalterio pateikta tėvų mokesčio surinkimo sąmata 

biudžetiniams metams Darželio taryba ir direktorius planuoja prekių ir paslaugų pirkimą. 

 

III SKYRIUS 

DERINIMAS 

 

8. Lėšos  skirtos vaikų ugdymo aplinkai gerinti naudojamos suderinus su Darželio taryba. 

9. Sprendimus dėl lėšų panaudojimo nenumatytoms, tačiau būtinoms veikloms atlikti, 

priima Darželio direktorius, suderinęs su grupių atstovais. 
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IV SKYRIUS 

MOKESČIO VAIKŲ UGDYMO APLINKAI GERINTI PANAUDOJIMAS 

 

10. Mokestis vaikų ugdymo aplinkai gerinti naudojamas: 

10.1. ugdymo priemonėms įsigyti (lavinamiesiems žaidimams, metodinei literatūrai, 

vaizdinėms priemonėms, žaislams, sporto inventoriui ir kitoms priemonėms, reikalingoms 

ugdomajam procesui organizuoti); 

10.2. Darželio veiklai organizuoti (kanceliarinių priemonių įsigijimui, bendruomenės 

renginių organizavimui, vaikų sveikatos saugumui užtikrinti, laboratoriniams tyrimams, draudimo 

paslaugoms); 

10.3. privalomų mikrobiologinių tyrimų atlikimui,  

10.4. ugdymo aplinkos kūrimui ir atnaujinimui, teritorijos priežiūrai ir atnaujinimo 

darbams, tiesioginiam ir netiesioginiam vaikų ugdymui skirtų patalpų remontui ir atnaujinimui; 

10.5. trumpalaikiam ir ilgalaikiam inventoriui įsigyti (indai, patalynė, rankšluosčiai, lauko 

įrengimai, baldai, įvairi technika ir kt.); 

10.6. ilgesniam grupių darbo trukmės nustatymui, įvertinus bendruomenės narių nuomonę. 

 

V SKYRIUS 

ATSISKAITYMO BENDRUOMENEI TVARKA 

 

11. Metinį planuojamų pirkimų plano projektą Darželio direktorius teikia svarstymui 

Darželio tarybai kiekvienų biudžetinių metų I ketvirtį. 

12. Suderintą ir Darželio direktoriaus patvirtintą metinį ugdymo aplankos gerinimo 

panaudojimo planą Darželio direktorius pristato bendruomenei (ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams, kitiems darbuotojams, ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams)).  

13. Apie mokesčio, skirto vaikų ugdymo aplinkai gerinti, panaudojimą Darželio 

direktorius atsiskaito Darželio tarybai ir bendruomenei. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Įmokos ir skolos už vaiko ugdymo reikmių tenkinimą apskaitomos ir išieškomos 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

15. Aprašas skelbiamas Darželio interneto svetainėje. 

16. Šis aprašas keičiamas esant poreikiui. 

_________________________________________ 


